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На основу члана 27. став 4. Закона о обављању саветодавних
и стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник
РС”, број 30/10), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16), а у вези са чланом 8. Закона о буџету
Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број
110/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о утврђивању Годишњег програма развоја
саветодавних послова у пољопривреди за 2022. годину
Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Годишњи програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2022. годину (у даљем тексту:
Годишњи програм), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен
саставни део.
Годишњим програмом утврђују се конкретне активности
у 2022. години које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди, подручја на којима се обављају ти послови,
обим, рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин праћења и оцењивања
ефеката рада пољопривредних саветодаваца, развој пољопривредне саветодавне и стручне службе (у даљем тексту: ПССС), као и
извори, распоред и начин коришћења средстава.
Члан 2.
Годишњи програм спроводе, односно саветодавне послове у
пољопривреди из тог програма обављају привредна друштва чији
је оснивач Република Србија која су регистрована у Регистaр привредних субјеката за обављање осталих услуга у пољопривреди,
техничка испитивања и анализе или консалтинг и менаџмент послова и која имају запосленог пољопривредног саветодавца (у даљем тексту: саветодавaц).
Ако за одређена подручја нису основана привредна друштва
из става 1. овог члана саветодавне послове из Годишњег програма
обављају правна лица и предузетници која испуњавају услове прописане законом којим се уређује обављање саветодавних послова
у области пољопривреде, а по спроведеном конкурсу.
Члан 3.
Послове предвиђене Годишњим програмом који се односе
на послове обуке и усавршавања саветодавца обавља организација која је овлашћена за обављање послова обуке и усавршавања
саветодаваца и пољопривредних произвођача у складу са законом
којим се уређује обављање саветодавних послова у области пољопривреде (у даљем тексту: Овлашћена организација).
Члан 4.
Лица из члана 2. став 1. ове уредбе и члана 3. ове уредбе
подносе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), захтев
за остваривање права на коришћење средстава за обављање саветодавних послова, односно захтев за остваривање права на коришћење средстава за обављање послова oбуке и усавршавања саветодавца и пољопривредних произвођача у складу са Годишњим
програмом.
Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од десет дана
од дана ступања на снагу ове уредбе, а уз захтев се подноси документација којом се доказује испуњеност услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди.
Поред документације из става 2. овог члана, лице из члана 2.
став 1. ове уредбе подноси и план развоја и унапређења квалитета
рада и план активности који садржи планирани обим и динамику
реализације активности, у складу са Годишњим програмом.

Поред документације из става 2. овог члана, лице из члана 3.
ове уредбе, подноси и план обуке и усавршавања пољопривредних
саветодавца и пољопривредних произвођача, који садржи планирани обим и динамику реализације активности у складу са Годишњим програмом, а који укључује:
1) програм праћења и оцењивања ефеката рада саветодаваца;
2) план развоја софтвера за:
(1) праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца, одабраних пољопривредних газдинстава и земљорадничких задруга,
(2) праћење броја бодова које су остварили саветодавци и физичка лица похађањем едукативних модула, као и за праћење издатих сертификата у складу са правилником којим се уређују ближи
услови за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у
пољопривреди,
(3) праћење издатих потврда за остваривање права на ИПАРД
подстицаје, за стручну обуку у одговарајућем сектору у области
пољопривреде,
(4) праћење пољопривредних газдинстава која учествују у
саветодавном модулу,
(5) праћење датих савета на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта обављене у складу
са законом којим се уређује пољопривредно земљиште,
(6) имаоце лиценце уписаним у Регистар пољопривредних
саветодаваца;
3) план унапређења и развоја портала ПССС Србије (www.
psss.rs);
4) предлог изгледа и садржаја едукативних и промо материјала.
Члан 5.
Конкурс из члана 2. став 2. ове уредбе расписује Управа.
Конкурсом из става 1. овог члана утврђују се критеријуми,
услови и начин извршавања послова и коришћења средстава, као и
документација која се подноси.
Испуњеност услова конкурса и оцењивање пријава по утврђеним критеријумима утврђује комисија коју образује министар
надлежан за послове пољопривреде.
Члан 6.
Управа и лица из чл. 2. и 3. ове уредбе закључују уговор којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова
предвиђених Годишњим програмом.
Уговором из става 1. овог члана нарочито се уређују права
и обавезе у погледу обављања послова предвиђених Годишњим
програмом, обим послова, начин њиховог извршавања, висина
накнаде за обављање тих послова, као и остала питања од значаја
за извршење права и обавеза.
Члан 7.
Средства за спровођење Годишњег програма лицима из чл. 2.
и 3. ове уредбе исплаћују се авансно.
Члан 8.
Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су у буџету
Републике Србије за 2022. годину, у износу који је утврђен посебним актом Владе.
Члан 9.
Спровођење ове уредбе надзире Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).
Члан 10.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-1156/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
РАЗВОЈА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У
ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2022. ГОДИНУ

10.

2 – ратарство
и повртарство,
град Лесковац,
1 – сточарство,
општине: Бојник,
2 – заштита биља,
Власотинце, Лебане,
3 – воћарство и
Медвеђа и Црна Трава
виноградарство, 1 –
мелиорација

9

ПССС Лесковац

11.

град Ужице, општине:
Бајина Башта,
Косјерић, Нова
Варош, Прибој,
Пријепоље, Чајетина
и Пожега

1 – ратарство
и повртарство,
2 – сточарство,
2 – заштита биља,
4 – воћарство и
виноградарство, 1 –
агроекономија

10

ПССС Ужице

општине: Неготин,
Бор, Кладово и
Мајданпек

2 – ратарство
и повртарство,
1 – сточарство,
3 – заштита биља,
2 – воћарство и
виноградарство и
1 – технологија у
производњи, 1 –
рурални развој

10

ПССС Неготин

општине: Нови Пазар,
Сјеница и Тутин

1 – ратарство
и повртарство,
2 – сточарство,
3 – заштита биља,
1 – воћарство и
виноградарство,

7

ПССС Нови Пазар

град Чачак, општине:
Ариље, Горњи
Милановац и Лучани

2 – ратарство
и повртарство,
1 – сточарство,
1 – заштита биља,
2 – воћарство и
виноградарство, 3 –
агроекономија

9

ПССС Чачак

15.

општине: Бабушница,
Бела Паланка,
Димитровград и
Пирот

2 – ратарство
и повртарство,
2 – сточарство,
1 – заштита биља,
2 – воћарство и
виноградарство,
1 – прехрамбена
технологија,
1 – органска
производња

9

ПССС Пирот

16.

град Смедерево,
општине: Велика
Плана, Смедеревска
Паланка

3 – ратарство
и повртарство,
2 – заштита биља,
3 – воћарство и
виноградарство,
1 – агроекономија,
1 – механизација

10

ПССС Смедерево

17.

град Пожаревац,
општине: Велико
Градиште, Голубац,
Жабари, Жагубица,
Кучево, Мало Црниће
и Петровац на Млави

3 – ратарство
и повртарство,
2 – сточарство,
3 – заштита биља,
1 – воћарство и
виноградарство,
1 – прехрамбена
технологија,
1 – рурални развој

11

ПССС Пожаревац

18.

4– ратарство и
повртарство, 3
град Шабац, општине:
– заштита биља,
Богатић, Владимирци
1 – воћарство и
и Коцељева
виноградарство,
2 – агроекономијa

10

ПССС Шабац

19.

општине: Блаце,
Житорађа,
Куршумлија и
Прокупље

1 – ратарство
и повртарство,
2 – сточарство,
4 – заштита биља,
2 – воћарство и
виноградарство, 1 –
рурални развој

10

ПССС Прокупље

град Зајечар и
општина Бољевац

1 – ратарство
и повртарство,
1 – сточарство,
1 – заштита биља
и 1 – воћарство и
виноградарство, 1 –
агроекономијa
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I. ПОДРУЧЈА НА КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ САВЕТОДАВНИ
ПОСЛОВИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
САВЕТОДАВАЦА
Табела 1. Подручја на којима се обављају саветодавни послови у пољопривреди
Подручје на коме се
обављају саветодавни
послови

Број саветодаваца за
одређене области
пољопривреде

Укупно

1.

град Ниш, општине:
Алексинац, Гаџин
Хан, Дољевац,
Мерошина, Ражањ и
Сврљиг

3 – ратарство
и повртарство,
1 – сточарство,
2 – заштита биља,
2 – воћарство и
виноградарство, 1 –
мелиорација

9

2.

град Ваљево,
општине: Лајковац,
Љиг, Мионица,
Осечина и Уб

2 – ратарство
и повртарство,
1 – сточарство,
3 – заштита биља,
4 – воћарство и
виноградарство, 1 –
агроекономија

3.

град Врање,
општине: Босилеград,
Бујановац, Владичин
Хан, Прешево,
Сурдулица и
Трговиште

2 – ратарство
и повртарство,
3 – сточарство,
1 – заштита биља,
2 – воћарство и
виноградарство

4.

град Краљево,
општине: Врњачка
Бања, Рашка и
Ивањица

2 – ратарство и
повртарство, 1 –
сточарство,
3 – заштита биља,
1 – воћарство и
виноградарство,
2 – агроекономија

9

град Јагодина,
општине: Деспотовац,
Параћин, Рековац,
Ћуприја и Свилајнац

4 – ратарство
и повртарство,
2 – сточарство,
3 – заштита биља,
3 – воћарство и
виноградарство, 1 –
агроекономија

13

општине:
Младеновац, Барајево,
Вождовац, Раковица,
Сопот, Чукарица,
Обреновац, Лазаревац
Земун, Нови Београд,
Палилула, Сурчин и
Гроцка

5 – ратарство
и повртарство,
1 – сточарство,
4 – заштита биља,
3– воћарство и
виноградарство,
1 – механизација,
1 – агроекономија,
1 – органска
производња

16

општине: Звечан,
Косовска Митровица,
Зубин Поток,
Лепосавић и енклаве у
општинама: Вучитрн
и Србица

2 – ратарство
и повртарство,
2 – сточарство,
1 – заштита биља,
1 – воћарство и
виноградарство

6

Ред.
бр.

5.

6.

7.

8.

9.

2 – ратарство
и повртарство,
град Крагујевац,
2 – сточарство,
општине:
3 – заштита биља,
Аранђеловац,
2 – воћарство и
Баточина, Кнић,
виноградарство, 1
Лапово, Рача и Топола
– агроекономија, 1 –
рурални развој

град Крушевац,
општине:
Александровац, Брус,
Варварин, Трстеник и
Ћићевац

1 – ратарство и
повртарствo, 2
– заштита биља,
3 – воћарство и
виноградарство,
1 – агроекономија,
1 – органска
производња,
1 – мелиорација,
2 – прехрамбена
технологија

11

8

11

11

Назив службе

ПССС Ниш

ПССС Ваљево

ПССС Врање

12.

13.

14.

ПССС Краљево

ПССС Јагодина

ПССС Београд

ПССС Косовска
Митровица

ПССС Крагујевац

ПССС Крушевац

20.

11. фебруар 2022.

21.

22.

општине: Књажевац и
Соко Бања

град Лозница,
општине: Крупањ,
Љубовија и Мали
Зворник

1 – ратарство
и повртарство,
1 – сточарство,
1 – заштита биља
1 – воћарство и
виноградарство,
1 – агроекономија,
1 – мелиорација

6

3 – ратарство
и повртарство,
1 – сточарство,
1 – заштита биља,
2 – воћарство и
виноградарство, 1 –
агроекономија

8

УКУПНО:

208

ПССС може да мења број и структуру запослених саветодаваца само уз сагласност Министарства.
II. САВЕТОДАВНИ ПОСЛОВИ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ОБИМ,
РОКОВИ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ
ПССС у 2022. години спроводи активности у складу са Уредбом о утврђивању Средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период од 2021. до 2025. године
(„Службени гласник РС”, број 19/21) и Правилником о начину
обављања саветодавних послова у пољопривреди („Службени гласник РС”, број 65/14).
Табела 2. Преглед, обим и бодовање саветодавних активности
Ред. бр.

Активност

Број активности по:
саветодавцу
(min–max)

служби
(min–max)

Бодови за
активност

1.

Индивидуалне методе рада

1.1.

Oдабрана пољопривредна
газдинства

20–40

1.1.1.

Посета одабраном
пољопривредном газдинству

80–180

3,00

1.1.2.

Рад у ПССС са одабраним
газдинством

≤ 160

0,41

1.2.

Број одабраних и осталих
пољопривредних газдинства
којa учествују у саветодавном
модулу

0–20

1.2.1.

Посета пољопривредном
газдинству које учествује у
саветодавном модулу

0–40

1.2.2.

Посета пољопривредном
газдинству које учествује
у саветодавном модулу
„Унапређење пољопривредне
производње и саветодавног
рада кроз прикупљање
техничко-технолошких и
економских података на
газдинствимаˮ

0–40

Учествовање у развијању
саветодавног модула

0–1

1.2.3.
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6,00

1.4.5.

Коришћење ИПАРД
подстицаје

0–5

1.4.6.

Једноставан пословни план

0–20

1.4.6.1.

Аутор плана

30,00

1.4.6.2.

Коаутор плана

10,00

1.5.

Посета пољопривредном
газдинству које је корисник
подстицаја

2.

Групне методе рада

1.3.

Рад са осталим
пољопривредним
газдинствима

1.3.1.

Посета осталом
пољопривредном газдинству

0–120

2,00

1.3.2.

Рад у ПССС са осталим
пољопривредним
газдинствима

80–320

0,41

1.4.

Помоћ при попуњавању
формулара и апликационих
образаца и у изради других
докумената

0–300

1.4.1.

Упис у регистар, обнова
регистрације и коришћење
директних подстицаја

0–300

1.4.2.

Коришћење подстицаја мерама
руралног развоја, посебних
подстицаја и кредитне
подршке

0–50

3,00

1.4.3.

Коришћење подстицаја
јединице локалне самоуправе

0–50

2,00

1.4.4.

Коришћење грантова кроз
пројекат (SCAP)

0–5

6,00

0,68

0–100

2,00

2.1.

Земљорадничка задруга

0–12

1–12

2.1.1.

Посета земљорадничким
задругама

0–48

4–48

2.1.2.

Подстицање оснивања
земљорадничких задруга

>0

2.2.

Рад са удружењима и
асоцијацијама

2.2.1.

Број удружења и/или
асоцијација

≥1

2.2.2.

Подстицање оснивања
удружења и/или асоцијација

≥0

17,00

2.2.3.

Посета удружењима и/или
асоцијацијама

≥2

3,40
10,00

3,40
30,00

2.3.

Предавање

7–16

2.4.

Трибина

3–11

8,00

2.5.

Радионица

1–5

16,33

0–1

2.5.1.

Е-радионица

2.6.

Зимска школа

2.6.1.

Обрађене теме у оквиру
зимске школе

1

20,00

1
13,61

1–3

2.7.

Огледно газдинство

2.7.1.

Посета огледном газдинству

1–2

20,42

2.7.2.

Посета огледном газдинству
организована за групу деце

0–1

25,42

2.7.3.

Посета огледном
газдинству организована за
пољопривредне произвођаче и
саветодавце

0–1

25,42

2.7.4.

Емитовање видео записа о
огледном газдинству

0–1

2.8.

Демонстрациони оглед

2.8.1.

Учешће у демонстрационом
макро огледу у биљној
производњи

0–5

40,83

2.8.2.

Учешће у демонстрационом
макро огледу који се изводи
самостално у биљној
производњи

0–1

50,83

2.8.3.

Учешће у демонстрационом
микро огледу који се изводи
самостално у биљној
производњи

0–2

2.8.4.

Учешће у извођењу
демонстрационог огледа у
сточарској производњи

0–4

3.

Мас-медији

2,00

40,83

10,00

1

1

25,00

1–5

0–2

120,00

40,83

3.1.

ТВ наступ

2–12

6,81

3.2.

Текст на порталу ПССС
Србије

2–6

4,08

3.3.

Локални билтен

3.3.1.

Текст у локалном билтену

4

6,81

3.4.

Текст у новинама или
пољопривредном часопису

2–12

6,81

3.4.1.

Објављена фотографија и/или
видео на друштвеним мрежама

300

0,20

3.4.2.

Објављен story на друштвеним
мрежама

250

0,10

4.

Праћење, прикупљање и
дисеминација података

4

4.1.

СТИПС

4.1.1.

Извештај који не укључује
кванташке пијаце

432

0,68

4.1.2.

Извештај који укључује
кванташке пијаце

536

0,68

4.1.3.

Слање SMS поруке са ценама
производа

4.2.

Праћење и извештавање у
ратарству (извештај)

0,05

0–1440
45

1,63
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4.3.

Праћење и извештавање у
воћарству (извештај)

4.4.

FADN

4.4.1.

FADN пољопривредна
газдинства

0–10

22–84

4.4.2.

Посета FADN пољопривредном
газдинству и унос података у
FADN базу података

0–40

88-336

4.4.3.

Координирање радом
саветодаваца у вези са FADN у
оквиру ПССС

≥3

2,00

4.5.

Прикупљање, обрада, унос
података у софтверску базу
података о ПО и извештавање

0–4

8,00

4.6.

www.agroponuda.com
(извештај)

24–48

0,68

5.

Остале активности

5.1.

Унапређење саветодавних
послова

0–2

40,83

39

1,63

8,17

ПССС доноси план активности за текућу годину, којим предвиђа обим активности из Табеле 2. овог програма за сваког саветодавца, тако да реализацијом тих активности сваки саветодавац
треба да оствари најмање 1.700 бодoва.
ПССС планом активности предвиђа врсту, број и време реализације активности за сваког саветодавца. Саветодавац реализацијом активности у оквиру сваког квартала треба да оствари 20–
30% од укупног броја бодова (340–510 бодова), при чему преглед
реализованих активности на крају године треба у потпуности да
одговара плану активности према врсти и броју активности. Реализоване активности преко предвиђеног максимума неће бити
вредноване.
Ради обезбеђивања доступности и континуитета пружања
стручних савета, препорука и саветодавне помоћи током ванредних и отежавајућих околности саветодавци могу уместо индивидуалних и групних метода рада применити дигиталне алате за комуникацију на даљину, уз сагласност Министарства.
ПССС може да изврши измену плана активности у случају
ванредних појава (елементарне непогоде и заразне болести) или у
случају повећања или смањења броја запослених саветодаваца у
току године, уз сагласност Министарства, ако достави одговарајуће доказе и образложење.
1. Пружање стручних савета, препорука и саветодавне помоћи
применом индивидуалних метода рада
Саветодавац бележи информације о обављању саветодавних
послова применом индивидуалних метода рада кроз Личну евиденцију саветодавца, која се води у електронској форми и чини
саставни део софтвера „Пољосаветˮ, а савет доставља пољопривредном произвођачу.
ПССС издаје потврду о оствареној сарадњи са пољопривредним произвођачем на захтев пољопривредног произвођача, која је
потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом и на којој
је наведен остварен начин сарадње.
1) Саветодавни послови са одабраним пољопривредним
газдинствима
Саветодавац за област сточарства, ратарства, воћарства и повртарства прати 20 до 40 одабраних пољопривредних газдинстава
и свако посећује најмање четири пута у току године.
Саветодавац за област механизације, мелиорације, технологије производње, агроекономије, заштите биља, органскe производњe и руралног развоја прати 20 до 40 газдинстава која су
одабрана пољопривредна газдинстава за саветодавце из области
сточарства, ратарства, воћарства и повртарства и свако посећује
најмање четири пута у току године. Ова газдинства су распоређена на подручју на којем се обављају саветодавни послови, на такав
начин да њихов број буде у пропорцији са бројем одабраних газдинстава за поједине општине, односно градове из Табеле 3. овог
програма.
За свако одабрано газдинство израђује се план развоја са тачно утврђеним циљевима који се желе постићи током годишњег периода сарадње, као и током периода укупне сарадње. План развоја
за сваку годину уписује се у образац који је саставни део софтвера

„Пољосаветˮ и који садржи набројане утврђене циљеве, њихов
опис и разлог зашто су изабрани, да ли су реализовани и опис на
који начин су реализовани.
Посета одабраном пољопривредном газдинству траје до четири радна сата, при чему је минимално време задржавања на
газдинству 45 минута. Саветодавац бележи време доласка на газдинство и одласка са газдинства, као и географске координате газдинства у апликацију која је саставни део софтвера „Пољосаветˮ.
Саветодавац у току године обавља саветодавне послове са
одабраним пољопривредним газдинствима и кроз сарадњу у просторијама ПССС, путем телефона или електронске поште или тако
што остварује непосредни контакт са пољопривредним произвођачима у ПССС, при чему максималан број ових контаката износи
160 на годишњем нивоу.
Саветодавац који прати одабрано пољопривредно газдинство, прикупља техничко-технолошке и економске податке на
овом газдинству и уноси те податке у образац, који ПССС-у доставља Овлашћена организација.
Рад са одабраним пољопривредним газдинством обавља се у
периоду од три године.
Одабрано газдинство саветодавац може поново изабрати ако
је протекло пет година од момента када је истекао период рада са
одабраним пољопривредним газдинством.
Табела 3. Број одабраних пољопривредних газдинстава за подручје на којем се обављају саветодавни послови
Редни
број

Подручје на којем се обављају
саветодавни послови
(град/општина)

Минималан број
Максималан
одабраних пољ.
број одабраних
газдинстава
пољ. газдинстава

1.

град Ниш

22

29

2.

Алексинац

38

70

3.

Гаџин Хан

10

11

4.

Дољевац

5

7

5.

Мерошина

25

30

6.

Ражањ

25

41

7.

Сврљиг

19

29

8.

град Ваљево

52

78

9.

Лајковац

9

14

10.

Љиг

19

30

11.

Мионица

23

35

12.

Осечина

25

37

13.

Уб

39

58

14.

град Врање

79

113

15.

Босилеград

8

9

16.

Бујановац

17

28

17.

Владичин Хан

20

28

18.

Прешево

20

28

19.

Сурдулица

17

36

20.

Трговиште

7

9

21.

град Краљево

47

71

22.

Врњачка Бања

13

20

23.

Рашка

18

26

24.

Ивањица

18

27

25.

град Јагодина

63

84

26.

Деспотовац

21

37

27.

Параћин

43

61

28.

Рековац

34

60

29.

Ћуприја

20

30

30.

Свилајнац

34

51

31.

Младеновац

37

57

32.

Барајево

13

18

33.

Вождовац

2

5

34.

Лазаревац

16

26

35.

Раковица

2

3

36.

Сопот

20

31

37.

Чукарица

5

9

38.

Обреновац

52

76

39.

Земун

9

12

40.

Нови Београд

1

3

41.

Палилула

9

12

42.

Сурчин

13

16
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43.

Гроцка

37

56

108.

Соко Бања

32

48

39.

Звечан

11

15

113.

град Лозница

62

97

40.

Зубин Поток

26

41

114.

Крупањ

41

57

41.

Лепосавић

81

117

115.

Љубовија

31

45

42.

енклаве у општинама: Вучитрн и
Србица

1

6

116.

Мали Зворник

11

17

43.

град Крагујевац

46

69

УКУПНО

2974

4463

44.

Аранђеловац

20

30

45.

Баточина

8

12

46.

Кнић

21

33

47.

Лапово

2

3

48.

Топола

28

43

49.

Рача

18

27

50.

град Крушевац

31

46
19

51.

Александровац

13

52.

Брус

22

34

53.

Варварин

11

16
25

54.

Трстеник

16

55.

Ћићевац

3

4

56.

град Лесковац

73

109

57.

Бојник

14

21

58.

Власотинце

20

29

59.

Лебане

29

44

60.

Медвеђа

5

8

61.

Црна Трава

4

5

62.

град Ужице

27

40

63.

Бајина Башта

24

35

64.

Косјерић

21

32

65.

Нова Варош

22

33

66.

Прибој

14

21

67.

Пријепоље

21

32

68.

Чајетина

19

28

69.

Пожега

19

29

70.

Неготин

47

70

71.

Бор

20

30

72.

Кладово

45

67
14

73.

Мајданпек

9

74.

Нови Пазар

24

40

75.

Сјеница

46

68

76.

Тутин

26

36

77.

град Чачак

31

46

78.

Ариље

19

28

79.

Горњи Милановац

45

68

80.

Лучани

25

39

81.

Бабушница

18

28

82.

Бела Планка

19

29

83.

Димитровград

26

37
122

84.

Пирот

81

85.

град Смедерево

50

76

86.

Велика Плана

33

49
91

87.

Смедеревска Паланка

61

89.

град Пожаревац

28

38

90.

Велико Градиште

22

32

91.

Голубац

8

15

92.

Жабари

16

26

93.

Жагубица

14

23

94.

Кучево

10

18

95.

Мало Црниће

18

31

96.

Петровац на Млави

28

33

97.

град Шабац

53

79

98.

Богатић

29

42

99.

Владимирци

20

31

100.

Коцељева

18

28

101.

Блаце

29

42

102.

Житорађа

15

23

103.

Куршумлија

46

70

104.

Прокупље

30

44

105.

град Зајечар

37

68

106.

Бољевац

35

41

107.

Књажевац

40

60

Представљен број одабраних пољопривредних газдинстава
за подручје на којем се обављају саветодавни послови из Табеле 3.
овог програма одговара предвиђеном броју саветодаваца из Табеле 1. овог програма и може да се мења само уз сагласност Министарства пропорционално броју саветодаваца.
2) Саветодавни послови са пољопривредним газдинством које
учествује у саветодавном модулу
Саветодавни модул представља начин обављања саветодавних послова, односно скуп активности које се спроводе ради решавања приоритетних задатака у појединим областима пољопривредне производње.
У реализацији саветодавног модула учествују газдинства из
редова одабраних и осталих пољопривредних газдинстава, а посете овим газдинствима вреднују се са другачијим бројем бодова
у односу на посете одабраним газдинствима и осталим пољопривредним газдинствима која не учествују у саветодавном модулу у
складу са Табелом 2. овог програма.
Саветодавац реализује саветодавни модул у сарадњи са Овлашћеном организацијом по тачно утврђеној методологији и податке
о активностима бележи у одговарајуће обрасце.
У развијању саветодавног модула учествују три пољопривредна саветодаваца, два представника Овлашћене организације
и стручњаци из области пољопривреде у којој се спроводи овај
модул, који заједно потврђују коначну листу пољопривредних газдинстава која учествују у саветодавном модулу.
Одабир пољопривредних саветодаваца врши на основу предлога Овлашћене организације.
Током године биће реализована три саветодавна модула:
1) „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног
рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствимаˮ;
2) „Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање,
промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике
интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржиштуˮ;
3) „Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствимаˮ.
(1) Саветодавни модул „Унапређење пољопривредне производње
и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и
економских података на газдинствимаˮ
Саветодавни модул „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких
и економских података на газдинствима” спроводе саветодавци,
тако што прикупљају техничко-технолошке и економске податке
са десет одабраних пољопривредних газдинстава.
Циљ спровођења саветодавног модула је унапређењe пољопривредне производње на одабраном пољопривредном газдинству
које учествује у модулу, знања и вештина саветодаваца у области
дигиталне евиденције техничко-технолошких и економских података и стварање могућности мерљивости ефеката саветодавног
рада. Саветодавац на основу увида и праћења свих техничко-технолошких и економских података на одабраном пољопривредном
газдинству које учествује у модулу континуирано унапређује пољопривредну производњу на том газдинству и планира саветодавни рад на њему, чиме се повећава његова ефикасност и ефективност. Приликом прикупљања техничко-технолошких и економских
података на газдинствима потписује се изјава о поверљивости тих
података. Прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствима обавља се у складу са одредбама закона
којим се уређује заштита података о личности.
Активности у развијању саветодавног модула из ове области:
– израда методологије за реализацију саветодавног модула
којом се дефинише начин извођења активности саветодаваца;
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– израда образаца у којима се бележе подаци о пољопривредним газдинствима и остварени резултати током реализације модула;
– дефинисање рокова за спровођење конкретних активности
током спровођења модула;
– израда упутства за спровођење саветодавног модула, намењеног саветодавцима;
– дистрибуција упутства преко портала ПССС;
– обилазак ПССС и појединих газдинстава са подручја обављања саветодавних послова свих ПССС;
– унапређење софтвера „Пољосаветиˮ кроз усклађивање са
активностима на овом модулу;
– едукација саветодаваца;
– израда завршног извештаја о унапређењу саветодавног
рада;
– припрема и израда писаног упутства за све саветодавце;
– презентација резултата саветодавног модула.
Активности саветодаваца на реализацији саветодавног модула су:
– избор пољопривредних газдинстава;
– обилазак пољопривредних газдинстава најмање четири
пута у току године, односно једном квартално;
– ажурирање картона одабраних пољопривредних газдинстава у модулу;
– вођење података о количинским и вредносним показатељима репроматеријала и осталих материјалних и нематеријалних
трошкова на месечном нивоу, односно квартално;
– вођење података о количинским и вредносним показатељима репроматеријала и осталих материјалних и нематеријалних
трошкова на месечном нивоу, односно квартално, коју ће водити
саветодавци и пољопривредни произвођачи у прилагођеним обрасцима у писаној и електронској форми и који ће бити међусобно
усклађени;
– провера усклађености података са Овлашћеном организацијом;
– израда појединачних и групних анализа и извештаја за свако пољопривредно газдинство;
– презентација добијених резултата пољопривредним произвођачима применом индивидуалних и групних метода рада;
– дисеминација резултата модула.
Табела 4. Преглед броја саветодаваца и броја одабраних пољопривредних газдинстава која учествују у саветодавном модулу
„Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада
кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података
на газдинствимаˮ за подручја на коме се обављају саветодавни послови
Ред.
бр.

Подручје на коме се обављају
саветодавни послови

Број
ангажованих
саветодаваца

Број одабраних
пољ. газдинстава

1.

град Ниш, општине: Алексинац,
Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина,
Ражањ и Сврљиг

6

60

2.

град Ваљево, општине: Лајковац,
Љиг, Мионица, Осечина и Уб

7

70

3.

град Врање, општине: Босилеград,
Бујановац, Владичин Хан, Прешево,
Сурдулица и Трговиште

4

40

4.

град Краљево, општине: Врњачка
Бања, Рашка и Ивањица

5

50

5.

град Јагодина, општине: Деспотовац,
Параћин, Рековац, Ћуприја и
Свилајнац

7

70

6.

општине: Младеновац, Барајево,
Вождовац, Раковица, Сопот,
Чукарица, Обреновац, Лазаревац
Земун, Нови Београд, Палилула,
Сурчин и Гроцка

7

70

7.

град Крагујевац, општине:
Аранђеловац, Баточина, Кнић,
Лапово, Рача и Топола

8

80

8.

град Крушевац, општине:
Александровац, Брус, Варварин,
Трстеник и Ћићевац

6

60

6

60

9.

град Лесковац, општине: Бојник,
Власотинце, Лебане, Медвеђа и Црна
Трава

10.

град Ужице, општине: Бајина Башта,
Косјерић, Нова Варош, Прибој,
Пријепоље, Чајетина и Пожега

7

70

11.

општине: Неготин, Бор, Кладово и
Мајданпек

5

50

12.

општине: Нови Пазар, Сјеница и
Тутин

4

40

13.

град Чачак, општине: Ариље, Горњи
Милановац и Лучани

8

80

14.

општине: Бабушница, Бела Паланка,
Димитровград и Пирот

2

20

15.

град Смедерево, општине: Велика
Плана и Смедеревска Паланка и
Гроцка

7

70

16.

град Пожаревац, општине: Велико
Градиште, Голубац, Жабари,
Жагубица, Кучево, Мало Црниће и
Петровац на Млави

8

80

17.

град Шабац, општине: Богатић,
Владимирци и Коцељева

6

60

18.

општине: Блаце, Житорађа,
Куршумлија и Прокупље

2

20

19.

град Зајечар и општина Бољевац

2

20

20.

општине: Књажевац и Соко Бања

3

30

21.

град Лозница, општине: Крупањ,
Љубовија и Мали Зворник
УКУПНО:

4

40

114

1140

(2) Саветодавни модул „Јачање конкурентности повртарске и
воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној
производњи као и могућност унапређења пласмана производа
кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета,
као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу
заједничког наступа на тржиштуˮ
Саветодавни модул „Јачање конкурентности повртарске и
воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз
прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета, као и
кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржиштуˮ спроводе пољопривредни саветодавци
задужени за област биљне производње, прехрамбене технологије
и заштите биља. Саветодавним модулом су обухваћена пољопривредна газдинства која се баве производњом, односно прерадом,
односно прометом малих количина хране биљног порекла, и то:
купуса, краставца, кромпира, паприке, парадајза и/или воћа. Укупан број изабраних газдинстава на подручју на коме једна ПССС
обавља послове износи пет.
Циљеви спровођења саветодавног модула су:
– унапређење примарне повртарске и воћарске производње
кроз увођење стандарда у циљу добијања производа неопходног за
потрошњу у свежем стању и за даљу прераду;
– увођење или унапређење постојећег технолошког процеса
прераде у производњи производа биљног порекла;
– додавање вредности готовом производу кроз унапређење
паковања, промоције и/или заштите ознака квалитета;
– успостављање или унапређење сарадње, односно удруживања са произвођачима исте групе производа и упознавање са тржишним стандардима у складу са законом којим се уређује тржиште пољопривредних производа, ради остваривања заједничких
циљева и унапређења промета.
Активности у развијању саветодавног модула из ове области су:
– дефинисање циљева и резултата спровођења саветодавног
модула;
– израда методологије за реализацију саветодавног модула
којом се дефинише начин извођења активности саветодаваца, обрасци у којима се бележе подаци о пољопривредним газдинствима
и остварени резултати током реализације модула и рокови за спровођење одређених активности;
– израда упутства за спровођење саветодавног модула, намењеног саветодавцима и произвођачима;
– дистрибуција упутства преко портала ПССС;
– анализа прикупљених података и израда препорука за свако
појединачно газдинство;
– припрема и израда штампаног материјала са упутствима за
пољопривредне произвођаче;
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– анализа добијених резултата и израда завршног извештаја за Министарство и препорука за даљи рад саветодаваца у овој
области;
– презентација резултата саветодавног модула.
Активности саветодаваца на реализацији саветодавног модула су:
– обилазак и избор пољопривредних газдинстава;
– обилазак изабраних пољопривредних газдинстава, која учествују у саветодавном модулу најмање четири пута у току године
и имплементација предложених мера;
– давање савета и препорука ради достизања једног или више
циљева из става 2. ове подтачке;
– анализа прикупљених података и добијених резултата кроз
израду појединачних завршних извештаја и препорука за свако пољопривредно газдинство које је учествовало у саветодавном модулу;
– израда завршног извештаја за сва пољопривредна газдинства која су учествовала у саветодавном модулу;
– презентација добијених резултата саветодавног модула
применом групних метода саветодавног рада;
– дисеминација писаног материјала.
(3) „Унапређење производње млечних производа на
пољопривредним газдинствимаˮ
Саветодавни модул „Унапређење производње млечних
производа на пољопривредним газдинствимаˮ спроводе пољопривредни саветодавци задужени за област сточарства и област
прехрамбене технологије. Саветодавним модулом су обухваћена
пољопривредна газдинства која се баве сточарском производњом,
прерадом и прометом млечних производа, а која дневно производе
150 l до 1000 l млека. Укупан број изабраних газдинстава на подручју на коме једна ПССС обавља послове износи пет.
Циљеви спровођења саветодавног модула су:
– унапређење сточарске производње у циљу добијања млека
квалитета неопходног за даљу прераду;
– увођење или унапређење постојећег технолошког процеса
прераде млека;
– додавање вредности готовом производу кроз унапређење
паковања, промоције и/или заштите ознака квалитета;
– успостављање или унапређење сарадње са произвођачима исте групе производа ради остваривања заједничких циљева и
унапређења промета.
Активности у развијању саветодавног модула из ове области су:
– дефинисање циљева и резултата спровођења саветодавног
модула;
– израда методологије за реализацију саветодавног модула
којом се дефинише начин извођења активности саветодаваца, обрасци у којима се бележе подаци о пољопривредним газдинствима
и остварени резултати током реализације модула и рокови за спровођење одређених активности;
– израда упутства за спровођење саветодавног модула, намењеног саветодавцима и произвођачима;
– дистрибуција упутства преко портала ПССС;
– анализа прикупљених података и израда препорука за свако
појединачно газдинство;
– припрема и израда штампаног материјала са упутствима за
пољопривредне произвођаче;
– анализа добијених резултата и израда завршног извештаја за Министарство и препорука за даљи рад саветодаваца у овој
области;
– презентација резултата саветодавног модула.
Активности саветодаваца на реализацији саветодавног модула су:
– обилазак и избор пољопривредних газдинстава;
– обилазак изабраних пољопривредних газдинстава, која учествују у саветодавном модулу четири пута у току године, имплементација предложених мера;
– давање савета и препорука ради достизања једног или више
циљева из става 2. ове подтачке;
– анализа прикупљених података и добијених резултата кроз
израду појединачних завршних извештаја и препорука за свако пољопривредно газдинство које је учествовало у саветодавном модулу;
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– израда завршног извештаја за сва пољопривредна газдинства која су учествовала у саветодавном модулу;
– презентација добијених резултата саветодавног модула
применом групних метода саветодавног рада;
– дисеминација писаног материјала.
3) Саветодавни послови са осталим пољопривредним
газдинствима
Саветодавац у току године сарађује са осталим пољопривредним газдинствима (која нису одабрана), тако што их посећује
до 120 пута у току године, при чему посета пољопривредном газдинству може да траје највише три радна сата, a минимално време задржавања на газдинству је 45 минута. Саветодавац бележи
време доласка на газдинство и одласка са газдинства, као и географске координате газдинства у апликацију која је саставни део
софтвера „Пољосаветˮ.
Саветодавац у току године обавља саветодавне послове са
најмање 80 пољопривредних газдинстава (која нису одабрана),
тако што остварује један до четири контакта са истим пољопривредним произвођачем, и то путем непосредног контакта или путем телефона и/или електронске поште, при чему максималан број
контаката са пољопривредним произвођачима износи 320 на годишњем нивоу.
Непосредни контакт са пољопривредним газдинствима саветодавац остварује у просторијама ПССС или у просторијама
општина. Саветодавац остварује непосредан контакт са пољопривредним произвођачима у просторијама општина најмање један
радни дан у години. Једна ПССС обавља саветодавне послове на
свом подручју у просторијама сваке општинe најмање један дан
у години, уз прибављање њене сагласности. Саветодавац бележи
време доласка у просторије општине и одласка из истих, као и географске координате општинских просторија у апликацију која је
саставни део софтвера „Пољосаветˮ.
(1) Саветодавни послови као помоћ пољопривредним
произвођачима у коришћењу података Прогнозно-извештајног
система Србије
Саветодавац који је у ПССС ангажован за област заштите
биља кроз индивидуалне методе рада пружа помоћ одабраним и
осталим пољопривредним газдинствима у следећим областима
пољопривреде: ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству и даје савете на основу података Прогнозно-извештајног система Србије (у даљем тексту: ПИС), који се добијају обављањем
следећих послова:
1) распоређивање алата за мониторинг (феромонске клопке,
лепљиве клопке, клопке са олфакторним атрактантима, светлосне
ловне лампе, хватачи спора, аутоматске метеоролошке станице) на
референтним локацијама мониторинга уз постизање највишег степена агрегације алата;
2) комуникација са осматрачима који очитавају и прикупљају податке са феромонских клопки у периоду од 1. априла до 30.
септембра;
3) континуирани визуелни прегледи биљака ради утврђивања
фенолошке фазе развоја биљке;
4) континуирани визуелни прегледи биљака на присуство патогена (симптома биљних болести);
5) континуирани визуелни прегледи биљака на присуство
штеточина (фенолошких фаза развоја штеточина присутних на
биљци);
6) унос очитаних вредности са алата у базу података Система
ПИС-а (унос резултата теренског рада, података прикупљених од
осматрача);
7) обрада података и рад и унапређење базе података Система ПИС-а;
8) анализа биолошких теренских резултата и резултата микрометеоролошких мерења са аутоматских метеоролошких станица у циљу утврђивања најзначајнијих биолошких података и прогнозе развоја штетних организама;
9) писање препорука и прилога на Порталу ПИС-а о појави и
развоју штетних организама у усевима/засадима и мерама њихове
контроле;
10) рад и одржавање Портала ПИС-а;
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11) постављање огледа у циљу утврђивања прагова штетности и најзначајнијих биолошких догађаја штетних организама;
12) провера модела заштите који су дефинисани у оквиру
рада ПИС-а у производним условима;
13) прикупљање узорака биљног материјала и/или штетних
организама на захтев и слање у лабораторију ПИС-а на анализу;
14) едукација извршилаца у ПИС-у.
За подручје града Зајечара и општина Бољевац из Табеле 1.
овог програма, послове из става 1. ове подтачке обавља ПССС Неготин.
За подручје општина Књажевац и Соко Бања из Табеле 1.
овог програма, послове из става 1. ове подтачке обавља ПССС
Ниш.
За подручје града Лозница, општина Крупањ, Љубовија и
Мали Зворник из Табеле 1. овог програма, послове из става 1. ове
подтачке обавља ПССС Шабац.
Квалитет података, односно реализацију послова из става 1.
ове подтачке на основу којих саветодавац континуирано пружа помоћ одабраним и осталим пољопривредним газдинствима прати
Републички центар за прогнозно-извештајне послове.
Савете из става 1. ове подтачке ПССС може објавити на телевизији са националном фреквенцијом и осталим телевизијама.
Послови из става 1. ове подтачке обављају се на основу уговора закљученог између Министарства и ПССС.
(2) Давање савета на основу обављене контроле плодности
обрадивог пољопривредног земљишта
Саветодавац кроз индивидуалне методе рада даје савет у
писаној форми одабраним или осталим пољопривредним газдинствима о потреби гајене биљне врсте за средствима за исхрану
биљака и примени агротехничких и мелиоративних мера, као и о
потребној количини активне материје хранива, количини средстава за исхрану биљака и количини оплемењивача земљишта која се
примењује по јединици површине, на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта обављене у
складу са прописима којима се уређује пољопривредно земљиште.
Код ратарских култура давање савета обавља се после скидања предкултуре, пре основне обраде земљишта и уноса органских
и минералних ђубрива, а у складу са оптималним роковима из Табеле 5. овог програма.
Табела 5. Оптимални рокови давањa савета на основу узоркованог земљишта у том периоду за ратарске и повртарске културе
Ратарске и
повртарске културе

Рокови давањa савета

Табела 6. Оптимални рокови давањa савета на основу узоркованог земљиштa у том периоду за воћне врсте
Воћна врста

Рокови давањa савета
Заснивање засада

Засад у експлоатацији

Јабука, шљива

Октобар, новембар, децембар,
јануар, фебруар и март

Октобар и новембар

Вишња

Октобар, новембар, децембар,
јануар, фебруар и март

Август, септембра, октобар и
новембар

Малина

Октобар, новембар, децембар,
јануар, фебруар и март

Најкасније до краја октобра

Јагода

Јануар, фебруар и март

Код осталих ратарских, повртарских и воћарских култура
које нису наведене у табелама 4. и 5. овог програма давање савета
обавља се у роковима који нису дефинисани. Број датих савета за
ове врсте култура не може бити већи од 20% од укупног броја датих савета.
Саветодавац даје савет на основу обављене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта, која се ради на узорку за чије узимање је потребно најмање 20 минута, при чему се
бележи време доласка на газдинство и одласка са газдинства, као
и географске координате газдинства у апликацију која је саставни
део софтвера „Пољосаветˮ.
Табела 7. Број пољопривредних газдинстава којим се дају савети на основу обављене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта за подручје на којем се обављају саветодавни
послови
Редни
број

Подручје на којем се обављају
саветодавни послови
(град/општина)

Минималан број пољопривредних
газдинстава којима су дати савети

1.

град Ниш

46

2.

Алексинац

79

3.

Гаџин Хан

21

4.

Дољевац

10

5.

Мерошина

52

6.

Ражањ

52

7.

Сврљиг

39

8.

град Ваљево

93

9.

Лајковац

16

10.

Љиг

34

11.

Мионица

41

12.

Осечина

45

13.

Уб

70

14.

град Врање

141

15.

Босилеград

14

16.

Бујановац

30
36

Кукуруз

Јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар

Пшеница и остала
озима стрна жита

Јул, август и септембар

17.

Владичин Хан

Луцерка и детелина
заснивање – млади
усев

За јесењу сетву: јул и август
За пролећну сетву: од почетка године до прве половине
априла

18.

Прешево

36

19.

Сурдулица

30

Ливаде

За јесењу сетву: јул, август и септембар
За пролећну сетву: јануар, фебруар и март

Паприка

На отвореном простору: септембар, октобар, новембар,
децембар, јануар, фебруар, март и април
У затвореном простору: новембар, децембар и јануар

Кромпир
меркантилни

Јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар

Парадајз

На отвореном простору: септембар, октобар, новембар,
децембар, јануар, фебруар, март и април
У затвореном простору: новембар, децембар и јануар

Код заснивања воћних засада давање савета обавља се у периоду мировања вегетације, пре основне обраде земљишта, а у
складу са оптималним роковима из Табеле 6. овог програма.
Код воћних засада у експлоатацији давање савета обавља се
после бербе у периоду мировања вегетације, а у складу са оптималним роковима из Табеле 6. овог програма.
И код заснивања и код воћних засада у експлоатацији давање
савета обавља се после најмање три месеца од последњег уноса
органских и минералних ђубрива.

20.

Трговиште

13

21.

град Краљево

147

22.

Врњачка Бања

41

23.

Рашка

56

24.

Ивањица

56

25.

град Јагодина

88

26.

Деспотовац

29

27.

Параћин

60

28.

Рековац

47

29.

Ћуприја

28

30.

Свилајнац

47

31.

Младеновац

51

32.

Барајево

18

33.

Вождовац

3

34.

Лазаревац

22

35.

Раковица

3

36.

Сопот

28

37.

Чукарица

7
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38.

Обреновац

72

103.

Куршумлија

39.

Земун

13

104.

Прокупље

75

40.

Нови Београд

1

105.

град Зајечар

153

115

41.

Палилула

13

106.

Бољевац

145

42.

Сурчин

18

107.

Књажевац

167

43.

Гроцка

51

108.

Соко Бања

133

39.

Звечан

28

113.

град Лозница

129

40.

Зубин Поток

65

114.

Крупањ

85

41.

Лепосавић

204

115.

Љубовија

64

42.

енклаве у општинама: Вучитрн и
Србица

116.

Мали Зворник

23

43.

град Крагујевац

96

УКУПНО

6599

44.

Аранђеловац

42

45.

Баточина

17

46.

Кнић

44

47.

Лапово

4

48.

Топола

58

3

49.

Рача

38

50.

град Крушевац

97

51.

Александровац

41

52.

Брус

69

53.

Варварин

34

54.

Трстеник

50

55.

Ћићевац

9
152

56.

град Лесковац

57.

Бојник

29

58.

Власотинце

42

59.

Лебане

60

60.

Медвеђа

10

61.

Црна Трава

8

62.

град Ужице

49

63.

Бајина Башта

43

64.

Косјерић

38

65.

Нова Варош

40

66.

Прибој

25

67.

Пријепоље

38

68.

Чајетина

34

69.

Пожега

34

70.

Неготин

117

71.

Бор

50

72.

Кладово

112
22

73.

Мајданпек

74.

Нови Пазар

75

75.

Сјеница

144

76.

Тутин

81

77.

град Чачак

77

78.

Ариље

47

79.

Горњи Милановац

112

80.

Лучани

62

81.

Бабушница

38

82.

Бела Планка

40

83.

Димитровград

54

84.

Пирот

169

85.

град Смедерево

104

86.

Велика Плана

69

87.

Смедеревска Паланка

127
58

89.

град Пожаревац

90.

Велико Градиште

46

91.

Голубац

17

92.

Жабари

33

93.

Жагубица

29

94.

Кучево

21

95.

Мало Црниће

38

96.

Петровац на Млави

58

97.

град Шабац

133

98.

Богатић

73

99.

Владимирци

50

100.

Коцељева

45

101.

Блаце

73

102.

Житорађа

38
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Свака ПССС израђује 1500 написаних савета, ако су дати у
складу са оптималним роковима и бројем пољопривредних газдинстава приказаним у табелама 5, 6. и 7. овог програма, а највише четири за исто пољопривредно газдинство, при чему у оквиру
савета не може бити обухваћено више од 10% парцела на којима је
обављен овај посао у 2021. години.
4) Саветодавни послови као помоћ при попуњавању формулара
и апликационих образаца и у изради једноставних пословних
планова
Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима
при упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације у складу са прописима којимa се уређује пољопривреда и
рурални развој.
Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима
са производњом грожђа при упису у Виноградарски регистар, као
и пољопривредним произвођачима са производњом вина при упису у Винарски регистар у складу са прописима којима се уређује
вино.
Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима
при попуњавању формулара и апликационих образаца за коришћење директних подстицаја, подстицаја мерама руралног развоја,
посебних подстицаја и кредитне подршке у складу са прописима
којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима
при попуњавању формулара и апликационих образаца за коришћење подстицаја у складу са мерама подршке за спровођење пољопривредне политике које су јединице локалне самоуправе утврдиле за подручје територије које покривају.
Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима у
остваривању права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Светске банке, Serbia
Competitive Agriculture Project (SCAP).
Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима, потенцијалним ИПАРД корисницима, у остваривању права на
ИПАРД подстицаје у смислу њихове припреме и припреме документације за аплицирање.
Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима
у изради једноставних пословних планова приликом конкурисања
или подношења захтева за коришћење средстава у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју и приликом конкурисања за друге изворе финансирања. У
изради једноставних пословних планова учествују највише један
аутор и један коаутор.
Максималан број формулара и апликационих образаца у чијем попуњавању пољопривредном произвођачу саветодавац пружа
помоћ је 300.
Максималан број једноставних пословних планова и других
докумената у чијој изради пољопривредном произвођачу саветодавац пружа помоћ је 20.
5) Давање савета пољопривредним произвођачима корисницима
подстицаја
Саветодавац у току године обавља саветодавне послове са
највише 100 пољопривредних произвођача који су носиоци пољопривредних газдинстава, а који су поднели захтев или остварили
право за коришћење подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Саветодавац обиласком газдинства, ради унапређења пољопривредне производње, даје савет пољопривредном произвођачу
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из става 1. ове тачке о начину и могућностима коришћења предметне инвестицијe, односно начину коришћења купљене опреме
или машине за коју је одобрен захтев или остварено право на подстицаје.
2. Пружање стручних савета, препорука и саветодавне помоћи
применом групних метода рада
ПССС спроводи групне методе рада (предавање, трибине,
радионице и зимске школе) у складу са Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача који укључује и план одржавања годишњег семинара саветодаваца.
ПССС издаје потврду за сваки час стручне обуке за остваривање права на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру ИПАРД програма за
Републику Србију. У потврди се наводи који час стручне обуке је
похађан и иста је потписана од стране овлашћеног лица и оверена
печатом.
Број предавања и трибина који треба да одрже ПССС на подручју на којем се обављају саветодавни послови дат је у Табели
8. овог програма и одговара предвиђеном броју саветодаваца из
Табеле 1. овог програма и може да се мења само уз сагласност Министарства пропорционално броју саветодаваца.
Табела 8. Број предавања и трибина који треба да се одржи
на подручју на којем се обављају саветодавни послови
Ред.
број

Подручје
на којем се
обављају
саветодавни
послови
(град/општина)

Број одржаних предавања
Минималан
број

Максималан
број

Број трибина
Минималан
број

Максималан
број

40.

Нови Београд

0

1

1

1

41.

Палилула

3

4

4

5

42.

Сурчин

4

5

5

7

43

Гроцка

13

19

15

23

44.

Звечан

3

3

3

4

45.

Зубин Поток

6

9

7

12

46.

Лепосавић

19

27

23

33

47.

енклаве у
општинама:
Вучитрн и
Србица

1

1

0

2

48.

град Крагујевац

16

24

20

29

49.

Аранђеловац

7

11

9

13

50.

Баточина

3

4

3

5

51.

Кнић

8

12

9

14

52.

Лапово

1

1

1

1

53.

Топола

10

15

12

18

54.

Рача

6

9

8

12

55.

град Крушевац

16

24

20

30

56.

Александровац

7

10

8

12

57.

Брус

12

18

14

22

58.

Варварин

6

8

7

10

59.

Трстеник

9

13

10

16

60.

Ћићевац

2

2

2

3

61.

град Лесковац

21

31

25

38

62.

Бојник

4

6

5

7

63.

Власотинце

6

8

7

10

64.

Лебане

8

13

10

16

65.

Медвеђа

1

2

2

3

66.

Црна Трава

1

2

1

2

67.

град Ужице

7

11

9

14

1.

град Ниш

6

8

8

10

68.

Бајина Башта

6

10

8

11

2.

Алексинац

11

20

13

24

69.

Косјерић

6

9

7

11

3.

Гаџин Хан

3

3

4

4

65.

Нова Варош

6

9

7

11

4.

Дољевац

2

2

2

2

66.

Прибој

4

6

5

7

5.

Мерошина

7

8

9

10

67.

Пријепоље

6

9

7

11

6.

Ражањ

7

12

9

14

68.

Чајетина

5

8

6

10

7.

Сврљиг

6

8

7

10

69.

Пожега

5

8

6

10

8.

град Ваљево

16

24

19

30

70.

Неготин

18

27

22

33

9.

Лајковац

2

4

3

5

71.

Бор

7

12

9

14

10.

Љиг

6

9

7

11

72.

Кладово

17

26

21

31

11.

Мионица

7

11

8

13

73.

Мајданпек

3

5

4

6

12.

Осечина

8

11

9

14

74.

Нови Пазар

8

13

10

16

13.

Уб

12

17

14

21

75.

Сјеница

15

23

19

28

14.

град Врање

17

25

21

30

76.

Тутин

9

12

10

15

15.

Босилеград

2

2

2

2

77.

град Чачак

11

16

13

19

16.

Бујановац

4

6

5

8

78.

Ариље

6

10

8

12

17.

Владичин Хан

4

6

5

8

18.

Прешево

4

6

5

7

79.

Горњи
Милановац

15

23

19

28

19.

Сурдулица

4

8

5

10

80.

Лучани

9

13

11

16

20.

Трговиште

2

2

2

2

81.

Бабушница

5

8

6

10

21.

град Краљево

20

30

25

37

82.

Бела Планка

6

8

7

10

22.

Врњачка Бања

5

9

7

11

83.

Димитровград

7

11

9

13

84.

Пирот

23

35

28

43

85.

град Смедерево

16

24

19

30

Велика Плана

11

16

13

19

23.

Рашка

8

11

9

14

24.

Ивањица

8

12

9

14

25.

град Јагодина

18

24

21

28

86.

26.

Деспотовац

6

10

7

13

87.

19

29

24

35

27.

Параћин

12

17

14

21

Смедеревска
Паланка

28.

Рековац

10

17

12

20

89.

град Пожаревац

10

13

12

16

29.

Ћуприја

6

8

7

10

90.

8

11

9

14

30.

Свилајнац

10

12

12

17

Велико
Градиште

31.

Младеновац

13

19

15

24

91.

Голубац

3

5

3

7

32.

Барајево

4

6

5

8

92.

Жабари

6

9

7

11

33.

Вождовац

2

1

1

2

93.

Жагубица

5

8

6

10

34.

Лазаревац

5

9

7

11

94.

Кучево

4

6

4

8

35.

Раковица

1

1

1

1

95.

Мало Црниће

6

11

8

13

36.

Сопот

7

11

7

13

96.

Петровац на
Млави

10

12

12

14

37.

Чукарица

2

3

2

4

97.

град Шабац

20

30

25

37

38.

Обреновац

18

26

22

32

98.

Богатић

11

16

14

20

39.

Земун

3

4

3

5

99.

Владимирци

8

12

9

14
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100.

Коцељева

7

11

8

13

101.

Блаце

11

16

13

20

102.

Житорађа

6

9

7

11

103.

Куршумлија

18

27

21

33

104.

Прокупље

11

17

14

21

105.

град Зајечар

12

22

14

26

106.

Бољевац

11

13

14

16

107.

Књажевац

16

23

19

28

108.

Соко Бања

12

18

15

22

113.

град Лозница

16

25

19

30

114.

Крупањ

10

15

13

18

115.

Љубовија

8

11

10

14

116.

Мали Зворник
УКУПНО

3

4

3

5

962

1430

1160

1752

Саветодавац кроз примену групних метода рада треба да обради теме које су биле обухваћене Планом обуке и усавршавања
пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за
2021. годину, а које је саветодавац похађао кроз едукативне модуле.
Саветодавац на предавањима, радионицама и трибинама обавештава пољопривредне произвођаче о:
1) користима које пољопривредна газдинства остварују уколико су одабрана газдинства саветодаваца и евидентира све заинтересоване за овај вид сарадње;
2) могућностима коришћења података ПИС-а, путем званичног портала или добијањем СМС порука;
3) могућностима коришћења савета и информација путем
друштвених мрежа ПССС и портала www.psss.rs.
Саветодавац на предавањима, радионицама и трибинама анкетира пољопривредне произвођаче:
– о темама из области пољопривреде и руралног развоја за
које су заинтересовани;
– о потреби оглашавања пољопривредних производа на порталу www.agroponuda.com, ради продаје истих;
– о потреби да буде информисан сваке недеље о кретању
цене за одређене врсте пољопривредних производа.
ПССС у току једног радног дана, на територији насељеног
места може да одржи највише једно предавање или трибину.
ПССС у току једног радног дана не може да одржи више од
три активности из групних метода рада (предавања и трибина).
1) Саветодавни послови са земљорадничким задругама
Планом активности, у складу са Табелом 2. овог програма,
ПССС представља једну до 12 одабраних земљорадничких задруга, чији ће рад пратити на подручју на коме се обављају саветодавни послови.
ПССС врши селекцију задруга са којим сарађује на писани
предлог (штампани или електронски) Задружног савеза Србије.
ПССС ће у раду са задругарима радити на промовисању:
1) пројеката Светске банке, Serbia Competitive Agriculture
Project (SCAP);
2) теме „Подршка спровођењу ИПАРД програмаˮ;
3) неопходности осигурања усева и животиња у пољопривреди;
4) препознавања локалних производа који би могли да буду
заштићени неком од ознака географског порекла, као и система
заштите географског порекла и бенефитима које задругари могу
остварити реализацијом овог процеса;
5) органске производње.
Сваку од одабраних земљорадничких задруга, саветодавац
ангажован на овим пословима, посећује четири пута годишње.
Саветодавац бележи време доласка у задругу и одласка из задруге, као и географске координате задруге у апликацију која је
саставни део софтвера „Пољосаветˮ.
Саветодавац бележи информације о обављању саветодавних
послова са земљорадничким задругама кроз Личну евиденција саветодавца, која се води у електронској форми и чини саставни део
софтвера „Пољосаветˮ, а савет доставља задругарима или земљорадничкој задрузи.
2) Рад са удружењима и асоцијацијама
Саветодавац сарађује са најмање једним регистрованим удружењем или асоцијацијом, при чему је у обавези да са најмање три
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члана удружења или асоцијације одржи састанак најмање једном
током два квартала, са темом из делокруга рада удружења, односно асоцијације.
Саветодавци, који су похађали обуку током 2020. године, организовану у оквиру швajцaрског прojeкта – Интeлeктуaлнa свojинa
фaзa II, усмeрeног кa унaпрeђeњу систeмa aкрeдитaциje и сeртификaциje пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa сa зaштићeним
гeoгрaфским пореклом, радиће са удружењима произвођача производа са заштићеним ознакама географског порекла у циљу пружања помоћи око интерне контроле и припреме за сертификацију производа са заштићеном ознаком географског порекла. У том смислу
саветодавац ће пружати техничку подршку и саветодавну помоћ око:
– обуке прoизвoђaчa за израду и вoђeње документације којом
се доказује слeдљивoст у прoизвoдњи;
– праћења свих фаза производње и прераде, током производне сезоне које су предмет контроле код сертификације производа;
– спровођења интерне контроле квалитета производа, тј. сензорног оцењивања (боја, мирис и укус), организовањем кoмисиjе и
рaдиoнице на којој би се вршило оцењивање прoизвoда свих произвођача који су у процесу сертификације.
Саветодавац из става 2. ове тачке пружа помоћ пољопривредним произвођачима, члановима удружења у иницијалним активностима везаним за заштиту географског порекла производа, и то
у припреми елабората, спецификације и друге документације.
Саветодавац треба да представи пољопривредним произвођачима, члановима удружења, могућност коришћења сервиса слања бесплатних SMS препорука које пружа ПИС.
Рад са удружењима и/или асоцијацијама, објављује се на порталу ПССС Србије три дана пре одржавања активности (датум,
време и место одржавања, тема састанака).
После састанка са пољопривредним произвођачима, у року
од пет дана постављају се подаци о одржаном скупу на порталу
ПССС Србије (датум, време и место одржавања, тема састанка и
списак присутних пољопривредних произвођача).
Саветодавац бележи време доласка у удружење и одласка из
удружења, као и географске просторија удружења у апликацију
која је саставни део софтвера „Пољосаветˮ.
Саветодавац бележи информације о раду са удружењима и
асоцијацијама кроз Личну евиденција саветодавца, која се води у
електронској форми и чини саставни део софтвера „Пољосаветˮ, а
савет доставља члановима удружења или удружењу.
3) Предавање
Саветодавац треба да одржи седам до 16 предавања у току
године, а предавање се одржава за најмање пет заинтересованих
учесника по предавачу. Свака ПССС у оквиру својих предавања
треба да обради најмање по једну тему из области:
1) подршке интересном удруживању, развоју и ревитализацији земљорадничког задругарства;
2) органске производње;
3) заштите биља, при чему је тема јасно назначена и препоручена од ПИС-а;
4) агроекономије са посебним освртом на ПДВ, трошкове на
пољопривредном газдинству, рачуноводство, осигурање у пољопривреди и кредите у пољопривреди;
5) диверзификације прихода на пољопривредном газдинству;
6) препознавања локалних производа који би могли да буду
заштићени неком од ознака географског порекла, систему заштите
географског порекла и бенефитима које пољопривредни произвођачи могу остварити реализацијом овог процеса;
7) „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног
рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствимаˮ;
8) „Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствимаˮ;
9) „Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање,
промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике
интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржиштуˮ;
10) подршка спровођењу ИПАРД програма.
Свака ПССС треба да одржи најмање једно предавање у
сарадњи са локалном самоуправом са подручја на којем обавља
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саветодавне послове, уз претходно информисање Сталне конференције градова и општина (СКГО). ПССС писаним путем обавештава јединицу локалне самоуправе са подручја на којем ПССС
обављања саветодавне послове о одржавању свих предавања.
ПССС Ниш, Врање, Јагодина, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Неготин, Пирот, Смедерево, Прокупље, Београд, Ваљево
и службе које покривају територије општина Књажевац и Гроцка,
поред наведених предавања, треба да одрже најмање једно предавање о неопходности уписа регистрованих пољопривредних
газдинстава са производњом грожђа у Виноградарски регистар,
произвођача вина у Винарски регистар, као и о унапређењу конкурентности пољопривредних газдинстава са производњом грожђа и
декларисању производа у складу са важећим прописима.
4) Трибинa
Саветодавац организовањем јавне трибине за групу пољопривредних произвођача, која не може бити мања од пет учесника, промовише мере аграрне политике, руралног развоја, мере
ИПАРД програма, као и друге теме за које Министарство искаже
потребу.
Саветодавац одржава најмање једну трибину на тему примене правилника којим се уређују мале количине примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање
тих делатности, као и одступање која се односе на мале субјекте у
пословању храном животињског порекла.
Свака ПССС треба да одржи најмање једну трибину у сарадњи са јединицом локалне самоуправе са подручја на којем обавља
саветодавне послове. ПССС писаним путем обавештава локалну
самоуправу са подручја на којем ПССС обављања саветодавне послове о одржавању трибина.
Саветодавац треба да одржи три до 11 трибина у току године.
5) Радионица
Саветодавац одржава најмање једну радионицу у току године
са најмање пет пољопривредних произвођача. Уколико саветодавац одржава већи број радионица од једне у обавези је да исте организује на територији различитих општина.
ПССС прави видео запис са најмање једне реализоване радионице са територије на којој обавља саветодавне послове у форми видео водича за произвођаче у којем га на јасан начин упућује
како се обавља неки конкретан посао у пољопривреди (у даљем
тексту: Е-радионица).
ПССС израђује Е-радионицу у сарадњи са ТВ екипом ангажованом за ове послове. Израда Е-радионице подразумева израду
плана и сценарија снимања, израду видео записа, а касније и монтирања прилога. Уводна и одјавна шпица су јединствене и препознатљиве у циљу визуелног брендирања ПССС. Трајање прилога
је до 20 минута. Снимљени материјал, уз сагласност свих учесника, емитује се на порталу у делу намењеном за видео прилоге.
6) Зимска школа
ПССС организује једну зимску школу за пољопривредне
произвођаче.
Сваки саветодавац је обавезан да припреми и одржи једну до
три теме за зимску школу.
У оквиру зимске школе обавезна је најмање по једна тема из
области:
1) руралнoг развоја са посебним освртом на претприступне фондове ЕУ за рурални развој – ИПАРД (Instrument for PreAccession Assistance for Rural Development), при чему је тема јасно
дефинисана и препоручена од Министарства;
2) подршке интересном удруживању, развоју и ревитализацији земљорадничког задругарства;
3) органске производње;
4) заштите биља, са темом која је јасно назначена и препоручена од ПИС-а;
5) агроекономије са посебним освртом на ПДВ, трошкове на
пољопривредном газдинству, рачуноводство, осигурање усева и
кредите у пољопривреди;
6) диверзификације прихода на пољопривредном газдинству;

7) „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног
рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствимаˮ;
8) „Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствимаˮ;
9) „Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање,
промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике
интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржиштуˮ.
ПССС Ниш, Врање, Јагодина, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Неготин, Пирот, Смедерево, Прокупље, Београд, Ваљево
и службе које покривају територије општина Књажевац и Гроцка,
поред наведених области, треба да обраде најмање једну тему из
области о неопходности уписа регистрованих пољопривредних
газдинстава са производњом грожђа у Виноградарски регистар,
произвођача вина у Винарски регистар, као и о унапређењу конкурентности пољопривредних газдинстава са производњом грожђа и
декларисању производа у складу са важећим прописима.
7) Огледно газдинство
Саветодавац води једно пољопривредно газдинство које служи као огледно (показно) газдинство јер су на њему видљиви резултати саветодавног рада и организујe један обилазак огледног
газдинства за пољопривредне произвођаче и друга лица (најмање
пет заинтересованих).
ПССС може да организује и једну посету огледном газдинству за групу деце (најмање десет заинтересованих) из основних
или средњих школа.
Саветодавац може да организује и једну посету огледном газдинству за пољопривредне произвођаче и саветодавце (најмање
десет заинтересованих) који су са подручја на којима саветодавац
не обавља саветодавне послове.
ПССС израђује у сарадњи ТВ екипом ангажованом за ове послове један видео запис о реализованој посети огледном газдинству са територије на којој обавља саветодавне послове, у којем
пољопривредни произвођач износи лична искуства кроз видео
обилазак газдинства. Израда видео записа о реализованој посети огледном газдинству подразумева и израду плана и сценарија
снимања видео записа, а касније и монтирања прилога. Уводна и
одјавна шпица су јединствене и препознатљиве у циљу визуелног
брендирања ПССС. Трајање прилога је до 20 минута.
Снимљени материјал, уз сагласност свих учесника, емитује
се на локалној телевизији, телевизији са националном фреквенцијом или на порталу у делу намењеном за видео прилоге.
8) Демонстрациони оглед
У циљу унапређења пољопривредне производње ПССС реализује демонстрациони оглед у сточарској производњи и/или биљној производњи.
Активности које се спроводе током реализације демонстрационог огледа у сточарској производњи су: обилазак, одабир, контрола говеда, оваца и коза на пољопривредним газдинствима која
су потенцијални излагачи стоке, као и давање упутстава за постизање изложбене кондиције грла.
Саветодавац прикупља податке за каталог изложених грла,
врши медијску промоцију изложбе, учествује у организацији транспорта и припреми изложбеног простора за грла, учествује у одржавању изложбе и сачињава извештај после одржавања изложбе.
У организовању и извођењу демонстрационог огледа у сточарској производњи могу учествовати највише два саветодавца из
исте ПССС.
ПССС изводи демонстрациони макро оглед у биљној производњи (ратарској или повртарској производњи) самостално или
уз учешће произвођача семена и/или произвођача средстава за
заштиту биља. Овај оглед треба поставити и реализовати тако да
се обезбеди упоредивост добијених резултата који се морају јавно
презентовати организовањем манифестације „Дани поља” и кроз
остале саветодавне методе рада. Извођење макро демонстрационих сортних огледа у биљној производњи (ратарство и повртарство) врши се коришћењем различитих сорти/хибрида од најмање
три произвођача семена исте врсте, осим у случајевима када на тржишту не постоји понуда предвиђеног броја произвођача семена.
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Код извођења сортних микро огледа у биљној производњи, ПССС тестирање различитих сорти/хибрида упоређује са
„Стандарднимˮ сортама/хибридима, односно сортама/хибридима
који су најраспрострањенији на територији Републике Србије.
Ради добијања релевантних података тестирање се ради три године. ПССС изводи сортни микро оглед у биљној производњи у
складу са тачно дефинисаном методологијом, у којој се поред извођења, уређује и начин тумачења и дисеминације добијених података, као и давања препорука на основу истих.
Резултати огледа у биљној производњи сваке године се презентују свим ПССС.
ПССС изводи један до пет демонстрационих огледа, а ПССС
Смедерево и ПССС Неготин изводе два микро сортна демонстрациона огледа.
9) Саветодавни послови са Средњим пољопривредним школама
ПССС сарађује са једном Средњом пољопривредном школом
на подручју на којем се обављају саветодавни послови, тако што
одржава најмање једно предавање и једну трибину у просторијама
школе и најмање једну заједничку радионицу у просторијама или
на економији школе.
Сарадња се огледа и у извођењу најмање једног заједничког
микро или макро огледа у биљној производњи или једног демонстрационог огледа у сточарској производњи.
3. Пружање стручних савета, препорука и саветодавне помоћи
применом мас-медија
Саветодавац коришћењем мас-медија обавештава пољопривредне произвођаче о:
1) користима које пољопривредна газдинства остварују уколико су одабрана газдинства пољопривредних саветодаваца;
2) могућностима коришћења података ПИС-а путем званичног портала или добијањем СМС порука;
3) могућностима коришћења савета и информација путем
друштвених мрежа ПССС и портала www.psss.rs.
4) могућностима продаје пољопривредних производа коришћењем портала www.agroponuda.com.
Саветодавац бележи информације о обављању саветодавних
послова применом мас-медија кроз Личну евиденција саветодавца, која се води у електронској форми и чини саставни део софтвера „Пољосаветˮ.
1) Телевизијски наступ
Саветодавац у току године има два до 12 наступа на телевизији. Свака ПССС треба да има најмање један телевизијски наступ
са темом из области:
1) подршке интересном удруживању, развоју и ревитализацији земљорадничког задругарства;
2) органске производње;
3) заштите биља, са темом која је јасно назначена и препоручена од ПИС-а;
4) подршка спровођењу ИПАРД програмаˮ.
ПССС Ниш, Врање, Јагодина, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Неготин, Пирот, Смедерево, Прокупље, Београд, Ваљево
и службе које покривају територије општина Књажевац и Гроцка,
поред наведених ТВ наступа, треба да имају најмање један телевизијски наступ о неопходности уписа регистрованих пољопривредних газдинстава са производњом грожђа у Виноградарски регистар, произвођача вина у Винарски регистар, као и о унапређењу
конкурентности пољопривредних газдинстава са производњом
грожђа и декларисању производа у складу са важећим прописима.
Саветодавац током телевизијског наступа има препознатљиву ознаку у циљу визуелног брендирања ПССС.
2) Текст на порталу ПССС Србије
Саветодавац у току године припрема два до шест текстова
које се односе на:
1) новости из делокруга рада Министарства и ПССС-а (тренутне акције и кампање Министарства и ПССС-а);
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2) актуелности по питању обављања сезонских послова у пољопривреди (сетва, берба и жетва);
3) коришћење подстицаја у пољопривреди у складу са важећим прописима;
4) стручне текстове из области пољопривреде коју саветодавац покрива.
ПССС у току године припрема најмање по један текст из
области: подршке интересном удруживању, развоју и ревитализацији земљорадничког задругарства, органске производње и заштите биља са темом која је јасно назначена и препоручена од ПИС-а.
Текст се објављује на порталу ПССС Србије у делу за постављање писаних прилога, после рецензије коју је урадила Овлашћена организација.
3) Текст у локалном билтену
ПССС издаје локални билтен једном у кварталу (четири годишње) у тиражу који покрива сва одабрана пољопривредна газдинства, увећан за 20% примерака израђених у колору и на папиру A4 формата, квалитета 80 g, који су намењени Министарству,
јединицама локалне самоуправе и удружењима и задругама на подручју на коме ПССС обавља саветодавне послове. Локални билтен дистрибуира се бесплатно.
Локални билтен треба да има најмање четири стране А4 формата. На насловној страни треба да се налази лого Министарства,
лого ПССС-а као назив ПССС издавача, број и датум издавања
билтена. На првој унутрашњој страни билтена треба се налази
садржај са називом тема. Саветодавац у току квартала треба да
има објављен један текст, при чему уз сваки објављен текст стоји
фотографија саветодавца, аутора текста. У оквиру локалног билтена приказују се и доминантне месечне цене преузете са Система
тржишних информација у пољопривреди Србије (у даљем тексту:
СТИПС).
У оквиру локалног билтена објављује се извештај којим се
приказују објављене и реализоване понуде преко портала www.
agroponuda.com.
Свака ПССС треба да има најмање један текст са темом „Подршка спровођењу ИПАРД програмаˮ.
На полеђини сваког билтена треба да стоји мапа подручја на
коме се обављају саветодавни послови.
Билтен се, после рецензије урађене од Овлашћене организације, објављује на порталу ПССС Србије у делу за постављање
писаних прилога.
4) Текст у новинама или пољопривредном часопису
Саветодавац у току године треба да има два до 12 објављених
текстова у локалним новинама или пољопривредном часопису.
5) Објаве на друштвеним мрежама
Ради унапређења комуникације са пољопривредним произвођачима ПССС отвара и одржава налог на друштвеним мрежама.
Налог сваке службе поседује назив профила, профилну фотографију и опис профила са наведеним називом и подацима о
ПССС.
ПССС током године објављује најмање 300 фотографија и/
или видеа и најмање 250 story на тему реализованих саветодавних
активности и актуелности из области пољопривреде и руралног
развоја.
4. Праћење, прикупљање и дисеминација података
1) Праћење, прикупљање и дисеминација података за СТИПС
Укупан број извештаја који саветодавци треба да доставе
Министарству је 536 извештаја који обухватају и извештаје са
кванташке пијаце, односно 432 ако извештаји не обухватају извештаје са кванташке пијаце.
Саветодавац обавештава заинтересоване пољопривредне
произвођаче о ценама одређене врсте пољопривредних производа,
највише пет врста.
Обавештење из става 2. ове тачке саветодавац шаље сваке
недеље пољопривредном произвођачу, у SMS поруци, тако што
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преузима цене за одређену врсту производа из недељног Националног извештаја Система тржишних информација у пољопривреди Србије, односно са портала www.stips.minpolj.gov.rs.
2) Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним
радовима у ратарству
У периоду од фебруара до децембра текуће године, ПССС
треба да достави Министарству 45 извештаја о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина, стању важнијих пољопривредних усева и прогнози очекиваних приноса
важнијих раних и касних усева. Извештаји се достављају попуњавањем образаца на веб апликацији, а који су постављени на веб
сајту Републичког завода за статистику. За достављање извештаја
о процени очекиваних приноса важнијих раних и каснијих усева
ПССС је у обавези да спроведе истраживања.
Обрасци за извештаје попуњавају се по методологији Статистичког завода Европске уније – EUROSTAT (Statistical Office of
the European Communities), односно према Упутству за извештавање о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина и стању важнијих пољопривредних усева, засада воћака и
винове лозе и прогнози приноса и Упутству за спровођење истраживања о очекиваним приносима важнијих каснијих усева, воћа и
грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, достављених
од стране Републичког завода за статистику.
3) Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним
радовима у воћарству и виноградарству
У периоду од почетка марта до краја новембра, ПССС треба
да достави 39 извештаја о извршењу сезонских пољопривредних
радова, процени стања засада воћака и винове лозе, напредак према фенолошким фазама и прогнози приноса раног и касног воћа
и грожђа. Извештаји се достављају попуњавањем образаца на веб
апликацији, а који су постављени на веб сајту Републичког завода
за статистику.
За достављање извештаја о процени очекиваних приноса важнијег раног и касног воћа и грожђа ПССС је у обавези да спроведе истраживања.
Обрасци за извештаје попуњавају се по методологији Статистичког завода Европске уније – EUROSTAT, односно према
Упутству за извештавање о извршењу сезонских пољопривредних
радова, процени површина и стању важнијих пољопривредних
усева, засада воћака и винове лозе и прогнози приноса и Упутству
за спровођење истраживања о очекиваним приносима важнијих каснијих усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева
и воћа, достављених од стране Републичког завода за статистику.
4) Прикупљање и дисеминација података за Систем
рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у
Републици Србији – FADN (Farm Accountancy Data Network)
Саветодавац задужен за прикупљање и дисеминацију података за Систем рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији – FADN, прикупља податке са два
до десет пољопривредних газдинстава тако што обилази свако пољопривредно газдинство једном квартално. FADN пољопривредна
газдинства не могу бити бирана из групе одабраних пољопривредних газдинстава. Подаци који се прикупљају са FADN газдинстава
користе се само у FADN сврхе.
Табела 9. Преглед броја саветодаваца и броја FADN пољопривредних газдинстава за подручје на коме се обављају саветодавни
послови
Ред. Подручје на коме се обављају саветодавни
број послови

Број
Број FADN
ангажованих
пољ.
саветодаваца газдинстава

4.

град Краљево, општине: Врњачка Бања, Рашка
и Ивањица

6

52

5.

град Јагодина, општине: Деспотовац, Параћин,
Рековац, Ћуприја и Свилајнац

9

74

6.

општине: Младеновац, Барајево, Вождовац,
Раковица, Сопот, Чукарица, Обреновац,
Лазаревац Земун, Нови Београд, Палилула,
Сурчин и Гроцка

10

76

7.

град Крагујевац, општине: Аранђеловац,
Баточина, Кнић, Лапово, Рача и Топола

10

84

8.

град Крушевац, општине: Александровац,
Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац

8

64

9.

град Лесковац, општине: Бојник, Власотинце,
Лебане, Медвеђа и Црна Трава

8

64

10.

град Ужице, општине: Бајина Башта, Косјерић,
Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Чајетина и
Пожега

9

74

11.

општине: Неготин, Бор, Кладово и Мајданпек

6

52

12.

општине: Нови Пазар, Сјеница и Тутин

5

42

13.

град Чачак, општине: Ариље, Горњи
Милановац и Лучани

9

82

14.

општине: Бабушница, Бела Паланка,
Димитровград и Пирот

3

22

15.

град Смедерево, општине: Велика Плана и
Смедеревска Паланка и Гроцка

8

72

16.

град Пожаревац, општине: Велико Градиште,
Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало
Црниће и Петровац на Млави

10

84

17.

град Шабац, општине: Богатић, Владимирци
и Коцељева

8

64

18.

општине: Блаце, Житорађа, Куршумлија и
Прокупље

3

22

19.

град Зајечар и општина Бољевац

3

22

20.

општине: Књажевац и Соко Бања

4

32

21.

град Лозница, општине: Крупањ, Љубовија и
Мали Зворник
УКУПНО:

5

42

146

1204

5) Прикупљање и дисеминација података за опис производног
окружења домаћих животиња
У периоду од априла до децембра текуће године, ПССС треба
да достави Министарству извештаје за опис производног окружења (у даљем тексту: ПО) за поједине аутохтоне расе домаћих животиња. Списак аутохтоних раса ПССС доставља Министарство.
Препоручени критеријуми код избора ПО за обављање активности су:
– да се у ПО налазе пољопривредна газдинства која имају
најмање пет животиња када су у питању крупни преживари (говеда, биволи) и копитари (коњи, магарци);
– да се у ПО налазе пољопривредна газдинства која имају
најмање десет животиња када су у питању свиње, овце и козе;
– да се у ПО налазе пољопривредна газдинства која имају
најмање 50 јединки када је у питању живина.
При избору ПО користиће се и подаци о локацијама и географској распрострањености раса из Регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња. Приликом обраде података о ПО
посебно ће се водити рачуна о следећим параметрима: клима, квалитет земљишта, надморска висина, карактеристике терена, пошумљеност и присуство болести и паразита.
Саветодавац током године посећује пољопривредно газдинство које учествује у активностима за опис ПО. Саветодавац сарађује са газдинствима кроз редовне саветодавне активности или
индивидуалне методе рада.
6) Прикупљање и дисеминација података за портал
www.agroponuda.com
Саветодавац треба да прикупи и постави на портал www.
agoponuda.com од 24 до 48 извештаја о понудама и понуђачима пољопривредних производа у складу са упутством.

1.

град Ниш, општине: Алексинац, Гаџин Хан,
Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг

8

64

2.

град Ваљево, општине: Лајковац, Љиг,
Мионица, Осечина и Уб

9

74

5. Остале активности пољопривредних саветодаваца

3.

град Врање, општине: Босилеград, Бујановац,
Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и
Трговиште

5

42

Ради унапређења саветодавних послова саветодавац може
учествовати у радним групама формираним ради припреме и
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израде аката којим се уређује обављање саветодавних послова у
области пољопривреде.
Саветодавац обавља и остале активности које нису представљене Годишњим програмом за којима пољопривредни произвођачи и Министарство искажу потребу током 2021. године, а
у складу су са законом којим се уређује обављање саветодавних
послова у области пољопривреде.
III. ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШЕНИМ САВЕТОДАВНИМ
ПОСЛОВИМА, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА РАДА
САВЕТОДАВАЦА
1. Извештавање о извршеним саветодавним пословима
ПССС доставља Министарству и Овлашћеној организацији
План активности који је у складу са Годишњим програмом.
Овлашћена организација доставља Министарству План обуке и усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних произвођача, који садржи планирани обим и динамику реализације активности у складу са Годишњим програмом.
Саветодавац на почетку сваке недеље уноси извештај о извршеним активностима за протеклу недељу у софтвер.
Овлашћена организација на почетку сваке недеље уноси извештај о извршеним активностима за протеклу недељу у софтвер.
ПССС доставља Овлашћеној организацији квартални извештај о извршеним активностима свих саветодаваца, у електронској и писаној форми, до петог у месецу за претходни квартал. За
четврти квартал ПССС доставља Овлашћеној организацији до 2.
децембра 2022. године извештај о реализованим активностима за
октобар и новембар месец, а на крају тог квартала и цео извештај.
Овлашћена организација доставља Министарству квартални извештај о реализацији саветодавних активности са оценом
рада саветодаваца и ПССС-а, чији је саставни део и преглед пољопривредних произвођача којима је саветодавац пружио помоћ
у попуњавању формулара и апликационих образаца за коришћење
директних подстицаја, подстицаја мерама руралног развоја, посебних подстицаја и кредитне подршке у складу са законом којим
се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развој. Такође, доставља и квартални извештај о реализацији Плана обуке и
усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних
произвођача. Квартални извештаји се достављају до петнаестог у
месецу за претходни квартал.
Овлашћена организација доставља Министарству прелиминарни годишњи извештај о реализацији саветодавних активности
са оценом рада саветодаваца и ПССС-а и прелиминарни годишњи
извештај о реализацији Плана обуке и усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних произвођача из прва три
квартала, укључујући и два месеца четвртог квартала (октобар и
новембар месец), најкасније до 8. децембра 2022. године, а коначни годишњи извештај о реализацији саветодавних активности са
оценом рада саветодаваца и ПССС-а и коначни годишњи извештај
о реализацији Плана обуке и усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних произвођача, доставља најкасније до
15. јануара 2023. године.
2. Праћење рада
Овлашћена организација ради на одржавању и унапређењу
софтвера ради стварања базе података о:
1) праћењу и оцењивању ефеката рада саветодаваца, одабраних пољопривредних газдинстава и земљорадничких задруга;
2) праћењу броја бодова које су остварили саветодавци и физичка лица похађањем едукативних модула, као и праћењу издатих сертификата у складу са правилником којим се уређују ближи
услови за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у
пољопривреди;
3) праћењу издатих потврда за остваривање права на ИПАРД
подстицаје, за стручну обуку у одговарајућем сектору у области
пољопривреде;
4) праћењу пољопривредних газдинстава која учествују у саветодавном модулу;
5) праћењу пољопривредних газдинстава којима су дати савети на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта.
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Овлашћена организација развија софтвер о имаоцима лиценце уписаним у Регистар пољопривредних саветодаваца.
Подаци из ст. 1. и 2. овог одељка користе се у складу са
одредбама закона којим се уређује заштита података о личности.
Овлашћена организација прати реализацију Плана активности саветодаваца и оцењује ефекте њиховог рада, и то:
1) увидом у картоне одабраних пољопривредних газдинстава, задруга, удружења и асоцијација;
2) увидом у софтвер;
3) увидом у портале www.psss.rs и www.agroponuda.rs;
4) увидом у радне обрасце и досијеа саветодаваца;
5) обиласком одабраних, огледних и осталих пољопривредних газдинстава, задруга, удружења и асоцијација;
6) присуством на предавањима, зимским школама, радионицама, трибинама, демонстрационим огледима у сточарској производњи и манифестацијама „Дани поља”;
7) учешћем у извођењу најмање једне радионице из области
ратарства и повртарство, сточарства, заштите биља, воћарства и
виноградарства и агроекономије.
Овлашћена организација прати и евидентира податке о издатим потврдама од стране ПССС за остваривање права на ИПАРД
подстицаје и после остварених 50 часова стручне обуке издаје потврду о успешно реализованој обуци у одговарајућем сектору у
области пољопривреде. У потврди се наводе сви часови стручне
обуке који су похађани, а иста је потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом.
Овлашћена организација прати реализацију саветодавних
послова, као помоћ пољопривредним произвођачима у коришћењу података ПИС-а, тако што увидом у извештај Републичког центара за прогнозно-извештајне послове проверава ли су обављени
сви ПИС послови као неопходни за давање савета.
Овлашћена организација прати и извештава о реализацију
саветодавних послова, који се односе на давање савета на основу
обављене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта тако што:
1) врши мониторинг прикупљања података о контроли плодности обрадивог пољопривредног земљишта и датим саветима, и
стара се да исти буду реализовани у предвиђеним роковима;
2) обилази пољопривредна газдинства на којима се спроводи
контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта и дају
савети;
3) врши пријем/верификацију попуњених образаца у софтвер;
4) обрађује прикупљене податке и сачињава извештај.
Овлашћена организација прати и извештава о пословима у
вези извођења демонстрационих макро и микро огледа у биљној
производњи, као и демонстрационих огледа у сточарској производњи тако што:
1) врши мониторинг реализације активности и обезбеђује непристрасност извођења огледа;
2) израђује потребне обрасце за уношење података, обрађује
прикупљене податке и израђује и доставља извештај Министарству о реализацији извођења микро огледа.
Овлашћена организација прати рад ПССС у вези са СТИПС
тако што:
1) прикупља и уноси податке о најмањим, највећим и доминантним ценама;
2) сачињава извештаје, укључујући и Национални извештај о
кретању цена и ставља их на портал СТИПС;
3) обрађује прикупљене податке и прави извештај и текст за
штампане и електронске медије;
4) припрема и штампа билтен за живу стоку, житарице, воће
и поврће;
5) ажурира вести на порталу СТИПС које су директно или
индиректно везане за СТИПС и за пољопривредну производњу;
6) прикупља и обрађује податке о кретању цена воћа, поврћа
и живе стоке у државама из окружења и државама ЕУ.
Овлашћена организација прати извршавање послова у вези
са FADN системом тако што:
1) координира и надгледа прикупљање података у предвиђеним роковима и обезбеђује континуитет у раду саветодаваца,
укључујући и обилазак FADN пољопривредних газдинстава;
2) врши пријем попуњених образаца за прикупљање рачуноводствених података пољопривредних газдинстава електронским
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уносом у FADN базу података од канцеларија за прикупљање рачуноводствених података у њиховој надлежности (ПССС);
3) врши проверу података у попуњеним обрасцима који су
унети у електронску FADN базу података за прикупљање рачуноводствених података пољопривредних газдинстава и достављање
проверених података Министарству ради контроле;
4) проверава дисеминацију извештаја за пољопривредно газдинство (повратна информација за произвођача);
5) организује и учествује на обукама саветодаваца и извештава о реализацији обука (на порталу www.psss.rs);
6) обавља остале активности у вези са FADN системом, а по
налогу Министарства.
Овлашћена организација врши мониторинг послова везаних за извештавање о сезонским пољопривредним радовима и на
основу извештаја ПССС у ратарско-повртарској и воћарско-виноградарској производњи тако што:
1) израђује детаљан план извештавања за ратарство, воћарство и виноградарство за ПССС;
2) врши усклађивање података са Републичким заводом за
статистику;
3) стара се да се прикупљање података обави у предвиђеним
роковима;
4) врши проверу и обраду података у образцима који су унети у електронску апликацију;
5) израђује и доставља 84 извештаја за Министарство о сезонским пољопривредним радовима у току године.
3. Оцењивање
Овлашћена организација оцењује ефекте рада саветодаваца и
извршених саветодавних активности у складу са Табелом 2. овог
програма, а према програму праћења и оцењивања ефеката рада
саветодаваца.
На основу прикупљених и обрађених података, Овлашћена
организација врши бодовање рада саветодаваца и израђује листу
успешности рада саветодаваца и ПССС.
Уколико Овлашћена организација током праћења реализације плана активности, у делу који се односи на пружање стручних
савета, препорука и помоћи применом групних метода рада, кроз
одржавање радионица, трибина и предавања, утврди да саветодавац одређене активности није реализовао у складу са правилником
којим се уређује начин обављања саветодавних послова у пољопривреди, те активности неће бити бодоване, а исте не могу бити
надокнађене у складу са планом активности.
IV. РАЗВОЈ ПССС
У циљу развоја ПССС наставиће се са континуираном едукацијом саветодаваца и промоцијом саветодавног рада.
Овлашћена организација врши обуку и усавршавање саветодаваца, организује семинар и едукације саветодаваца и промовише саветодавне послове ради стварања квалитетнијег и ефикаснијег сервиса за пружање стручних савета, препорука и помоћи
пољопривредним произвођачима и другим члановима локалних
заједница.
1. Обука и усавршавање саветодаваца
Обука и усавршавање саветодаваца одвија се у складу са годишњим планом обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача.
Oвај план обухватa и план обуке за остваривање права на
ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију.
Годишњи план обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача доноси Овлашћена
организација уз сагласност министра надлежног за послове пољопривреде, у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде.
У циљу стручног усавршавања саветодаваца, Овлашћена
организација у 2022. години, у сарадњи са домаћим и страним
образовним и истраживачким институцијама и стручњацима

организује едукације у складу са годишњим планом обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача.
Овлашћена организација организује семинар у циљу континуираног усавршавања знања саветодаваца, размене мишљења
и искустава, као и изналажења нових предлога и идеја за развој
ПССС и за пружање квалитетније и ефикасније помоћи пољопривредним произвођачима.
План одржавања семинара представља саставни део годишњег плана обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца
и пољопривредних произвођача који доноси Овлашћена организација.
Овлашћена организација за потребе лиценцирања пољопривредних саветодаваца спроводи све активности предвиђене правилником којим се уређују ближи услови за издавање лиценце за
обављање саветодавних послова у пољопривреди.
Овлашћена организација евидентира податке о издатим сертификатима у току године, као и податке о укупном броју бодова
за резултате које су остварили саветодавци и физичка лица похађањем едукативних модула у складу са правилником којим се уређују ближи услови за издавање лиценце за обављање саветодавних
послова у пољопривреди. Ови подаци биће стављени на располагање Министарству.
2. Промовисање саветодавних послова
Промовисање саветодавних послова Овлашћена организација врши кроз:
1) рад и одржавање портала ПССС Србије www.psss.rs (у даљем тексту: портал), што подразумева годишњу претплату и администрирање;
2) унапређење и развој портала креирањем и имплементацијом нових садржаја;
3) кроз израду промотивних филмова, и то:
(1) једног промотивног филма о ПССС,
(2) два промотивна филма о сарадњи ПССС са пољопривредним произвођачима из два села са подручја на коме се обављају
саветодавни послови.
Унапређење и развој портала из става 1. тачка 2) овог одељка
обухватиће модернизацију дигиталних садржаја дела портала који
је намењен и доступан свим посетиоцима портала. На порталу ће
се унапређивати секција са:
1) видео прилозима где се постављају видео записи о реализованим Е-радионицама и други видео прилози;
2) писаним прилозима где се постављају текстови саветодаваца и објављени билтени, а који се разврставају према садржају и
који су доступни по разним основама претраживања.
Такође, унапређење и развој портала из става 1. тачка 2)
овог одељка обухватиће и даљу модернизацију дела портала који
је намењен и доступан саветодавцима и корисницима који имају
лозинку. На порталу ће се даље унапређивати секција са едукативним модулима за саветодавце, где се најављују едукације, а после
њене реализације, снимљен и монтиран материјал поставља у део
портала Архива едукација са називом и описом садржаја.
Како би се пољопривредни произвођачи упознали са радом
ПССС, могућностима развоја пољопривредне производње кроз
сарадњу са пољопривредним саветодавцима, сеоским манифестацијама, културним и друштвеним активностима на селу у чијој
реализацији учествују саветодавци, ПССС организовано израђује
промотивне филмове из става 1. тачка 3) овог одељка.
3. Јачање капацитета
У циљу развоја и унапређења квалитета рада ПССС врши се
јачање капацитета саветодавног система кроз подршку побољшања услова рада. У том смислу, издвајају се средства за обележавање службених просторија и аутомобила ПССС постављањем
ознака препознатљивих за рад ПССС, текуће поправке, одржавање
и уређивање пословног простора, као и за набавку аутомобила,
канцеларијског материјала, рачунарске опреме, покретних апарата и опреме за брзе анализе у пољопривреди, смарт уређаја, GPS
уређаја, дронова, софтвера и/или других ознака у циљу визуелног
брендирања ПССС.
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V. ИЗВОР, РАСПОРЕД И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
1. Извор средстава
Средства за спровођење Годишњег програма на подручју Републике Србије, ван подручја АП Војводина, у износу од
600.000.000,00 динара обезбеђена су у буџету Републике Србије
за 2022. годину.
2. Распоред финансијских средстава
Табела 10. Распоред финансијских средстава
Ред.
бр.
1.

Намена средстава
Саветодавни послови

Корисник
средстава
ПССС

Износ
динара
514.527.548

1.1.

Накнада за рад запослених саветодавца

290.280.354

1.2.

Остали трошкови

224.247.194

Остали трошкови који директно учествују у
1.2.1.
извршењу саветодавних послова

75.826.800

Остали трошкови који директно учествују
у извршењу саветодавних послова који
1.2.2.
се односе на помоћ пољопривредним
произвођачима у коришћењу ПИС података

69.227.994

Остали трошкови који директно учествују
у извршењу саветодавних послова који
1.2.3. се односе на давање савета на основу
обављене контроле плодности обрадивог
пољопривредног земљишта

75.992.400

1.2.4.

Остали трошкови који директно учествују
у извршењу саветодавних послова који се
односе на израду Е-радионице и видео записа
о реализованој посети огледном газдинству

2.200.000

Остали трошкови који директно учествују
1.2.5. у извршењу саветодавних послова који се
односе на извођење микро огледа
2.
2.1.

Праћење и оцењивање ефеката рада
саветодаваца

1.000.000
Овлашћена
организација

Накнада за праћење и оцењивање ефеката
рада саветодаваца за 14 извршилаца са пуним
радним временом

21.235.550

2.2.

5.138.902

2.3.

Остали трошкови за праћење и оцењивање
ефеката рада саветодаваца који се односе на
рад и унапређење софтвера

2.000.000

Развој ПССС

Овлашћена
организација
и ПССС

57.098.000

3.1.

Обука, усавршавање саветодаваца,
организовање годишњег семинара
саветодаваца

Овлашћена
организација

11.500.000

3.2.

Рад, одржавање, унапређење и развој портала
ПССС Србије

Овлашћена
организација

2.500.000

3.3.

Израда промотивних филмова

ПССС

10.120.000

Јачање капацитета

Овлашћена
организација
и ПССС

32.978.000

3.4.

Укупно

– део средстава у износу од 134.425.500 динара одређених за
реализацију четвртог квартала исплаћује се непосредно пре његовог почетка.
Средства која су распоређена за обављање саветодавних
послова из Tабеле 10. овог програма редни бр. 1.2.4. и 1.2.5, у
укупном износу 3.200.000 динара, исплаћују се авансно после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом.
Средства која су распоређена за праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца из Tабеле 10. овог програма редни број 2.3,
у укупном износу од 2.000.000 динара, исплаћују се авансно на
следећи начин:
– део средстава у износу од 1.000.000 динара исплаћују се
после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе у
вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом;
– део средстава у износу од 1.000.000 динара исплаћује се непосредно пре почетка трећег квартала.
Средства која су распоређена за обуку, усавршавање саветодаваца, организовање годишњег семинара саветодаваца и средства
која су распоређена за рад, одржавање и развој портала ПССС Србије, из Tабеле 10. овог програма редни бр. 3.1. и 3.2, у укупном
износу 14.000.000 динара, исплаћују се авансно на следећи начин:
– део средстава у износу од 7.000.000 динара исплаћују се
после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе у
вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом;
– део средстава у износу од 7.000.000 динара исплаћује се непосредно пре почетка трећег квартала.
Средства која су распоређена за израду промотивних филмова и Јачање капацитета из Tабеле 10. овог програма редни бр. 3.3.
и 3.4, у укупном износу од 43.098.000 динара, исплаћују се авансно после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе
у вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом.

28.374.452

Остали трошкови за праћење и оцењивање
ефеката рада саветодаваца, укључујући
FADN и СТИПС и израду штампаног
материјала за спровођење саветодавног
модула

3.
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600.000.000

3. Начин коришћења средстава
Средства за спровођење Годишњег програма исплаћују се
авансно кориснику средстава у складу са наменом.
Средства која су распоређена за обављање саветодавних послова и за праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца из
Tабеле 10. овог програма редни бр. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1. и
2.2, у укупном износу 537.702.000 динара, исплаћују се авансно на
следећи начин:
– део средстава у износу од 134.425.500 динара исплаћују
се после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе у
вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом;
– део средстава у износу од 134.425.500 динара одређених за
реализацију другог квартала исплаћују се непосредно пре почетка
тог квартала;
– део средстава у износу од 134.425.500 динара одређених за
реализацију трећег квартала исплаћују се непосредно пре почетка
тог квартала;

541

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за
2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и члана 42.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о утврђивању Програма подстицања регионалног и
локалног развоја у 2022. години
Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм подстицања регионалног
и локалног развоја у 2022. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-1139/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
ПРОГРАМ
ПОДСТИЦАЊА РЕГИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
У 2022. ГОДИНИ
1. УВОДНИ ДЕО
Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, брoj 110/21) у члану 8. у оквиру Раздела 21
– Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој,
функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, Програмска
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активност/пројекат 0004 – Подстицање равномерног регионалног
развоја на економској класификацији 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, за реализацију Програма подстицања регионалног и локалног развоја (у даљем тексту: Програм) обезбеђена су
средства у износу од 20.000.000,00 динара.
Наведена средства предвиђена су за меру суфинансирања
годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем
тексту: АРРА).
Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту:
Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција).
2. ЦИЉ И МЕРА ПРОГРАМА
Циљ Програма је подршка регионалном и локалном развоју
кроз повезивање субјеката регионалног развоја на националном,
регионалном и локалном нивоу.
Мера Програма је суфинансирање годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање АРРА.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право на подношење захтева имају јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу развијености
односно девастирана подручја и јединице локалне самоуправе из
Региона Косова и Метохије, а које су уплатиле годишњу чланарину за рад и пословање АРРА.
У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и
јединице локалне самоуправе у моменту подношења захтева.
4. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Суфинансирање чланарине врши се у зависности од степена
развијености јединице локалне самоуправе, а у складу са Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за
обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације
пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр.
74/10, 4/12, 44/18 – др. закон и 69/19 – у даљем тексту: Уредба), и
то на следећи начин:
1) у износу од 25% годишње чланарине за јединице локалне
самоуправе разврстане у трећу групу по степену развијености;
2) у износу од 50% годишње чланарине за јединице локалне
самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености;
3) у износу од 75% годишње чланарине за јединице локалне
самоуправе разврстане у девастирана подручја и за јединице локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије.
Учешће у суфинансирању Министарство одређује у односу
на износ уплаћене чланарине за рад и пословање AРРА.
Уколико је износ уплаћене чланарине за рад и пословање АРРА
већи од минималног износа утврђеног у члану 3. тачка 4) Уредбе,
учешће у суфинансирању одређује се у односу на минимални износ.
Суфинансирање чланарине јединица локалне самоуправе из
Региона Косова и Метохије неће се вршити уколико је већ обезбеђена из буџета Републике Србије.
Уколико је јединица локалне самоуправе оснивач више акредитованих регионалних развојних агенција може се суфинансирати
чланарина само за једну акредитовану регионалну развојну агенцију.
5. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И НЕОПХОДНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Попуњен образац захтева који припрема Развојна агенција са
неопходном документацијом јединице локалне самоуправе подносе Развојној агенцији (непосредно, препорученом поштом или
преко АРРА), у два примерка, најкасније до 5. октобра 2022. године. Неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Уз захтев за суфинансирање годишње чланарине, јединица
локалне самоуправе дужна је да достави:
1) важећи уговор о чланарини закључен између јединице локалне самоуправе и АРРА;
2) извод из Одлуке о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за 2021. годину, који се односи само на

11. фебруар 2022.
део у коме је приказан преглед укупно остварених буџетских односно текућих прихода – конто 7 (изузев јединица локалне самоуправе из Региона Косова и Метохије);
3) доказ да је јединица локалне самоуправе извршила пренос средстава на рачун АРРА (извод из Министарства финансија
– Управе за трезор).
6. НАЧИН И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Министарство и Развојна агенција закључују Уговор о реализацији мере суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање АРРА.
Развојна агенција врши обраду и контролу поднетих захтева
и пратеће документације и доставља Министарству Предлог листе
захтева за пренос средстава за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА (у даљем тексту: Предлог листе захтева) са пратећом документацијом
до 15. октобра 2022. године.
Након спроведене контроле Предлога листе захтева и пратеће документације од стране Министарства, министар доноси
Одлуку о одобравању суфинансирања годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА.
Министарство и Развојна агенција објављују Одлуку о суфинансирању годишње чланарине јединица локалне самоуправе за
рад и пословање АРРА на својим сајтовима.
Министарство врши пренос одобрених средстава јединицама
локалне самоуправе на прописане рачуне за уплату јавних прихода:
– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике
у корист нивоа општина;
– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике
у корист нивоа градова.
Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом прати реализацију активности АРРА којима су јединице локалне самоуправе уплатиле чланарину и може да затражи додатне информације
о активностима које се спроводе за јединице локалне самоуправе.
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На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за
2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и члана 42.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о изменама Уредбе о утврђивању Програма доделe
бесповратних средстава за куповину сеоске куће са
окућницом на територији Републике Србије за 2022.
годину
Члан 1.
У Уредби о утврђивању Програма доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, броj 9/22),
у Програму доделe бесповратних средстава за куповину сеоске
куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину, у глави V. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР, став 4. мења се и гласи:
„Додељена бесповратна средства ће бити пренета јединици
локалне самоуправе након закључивања уговора о додели бесповратних средстава који закључују Министарство, јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом и подносилац пријаве коме су решењем министра одобрена
бесповратна средства. Бесповратна средства се уплаћују јединици
локалне самоуправе, у року предвиђеном уговором о додели бесповратних средстава, на подрачун за текуће наменске трансфере у ужем смислу, од Републике нижем нивоу власти. По уплати
средстава на рачун јединице локалне самоуправе, закључује се
уговор о промету непокретности између подносиоца пријаве коме
су решењем министра одобрена бесповратна средства и продавца
непокретности, а чија је уговорна страна и јединица локалне самоуправе, која је у обавези да средства пренесе на наменски рачун
продавцу непокретности по закљученом уговору о промету непокретности.”

11. фебруар 2022.

Број 18

У глави VI. УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ, у ставу 1. тачка
6. брише се.
У ст. 8. и 9. речи: „уговора о купопродајиˮ замењују се речима: „уговора о промету непокретностиˮ.
У глави VIII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, у ставу 1.
тачка 12. брише се.
У глави X. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА, у ст. 1. и 2. речи:
„тројни уговорˮ у одређеном падежу замењују се речима: „уговор
о додели бесповратних средставаˮ у одговарајућем падежу.
Став 3. мења се и гласи:
„Корисници бесповратних средстава су у обавези да са продавцем непокретности у року од седам дана од дана уплате бесповратних средстава јединици локалне самоуправе од стране
Министарства закључе уговор о промету непокретности чији је
предмет сеоска кућа са окућницом. Јединица локалне самоуправе
је уговорна страна уговора о промету непокретности између корисника бесповратних средстава и продавца непокретности и у обавези је да изврши уплату средстава на наменски рачун продавца
непокретности, одмах након закључивања уговора о промету непокретности. Обавеза јединице локалне самоуправе као уговорне
стране уговора о промету непокретности се констатује у одредбама уговора и односи се искључиво на вршење уплате средстава у
име и за рачун корисника бесповратних средстава. Јединица локалне самоуправе нема својство купца и не стиче право својине на
непокретности. Корисници бесповратних средстава су у обавези
да у року од 20 дана од дана закључивања уговора о промету непокретности – предметне сеоске куће са окућницом, уђу у посед
непокретности и изврше промену пребивалишта. Након истека наведеног рока, корисници бесповратних средстава су у обавези да
доставе Министарству и јединици локалне самоуправе извештај о
реализацији.ˮ
У ставу 4. речи: „уговора о купопродајиˮ замењују се речима:
„уговора о промету непокретностиˮ.
Члан 2.
У обрасцу пријаве који је одштампан уз Уредбу о утврђивању Програма доделe бесповратних средстава за куповину сеоске
куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, броj 9/22) и чини њен саставни део, у
одељку 2. Подаци које попуњава подносилац/подносиоци пријаве,
у табели I. ОПШТИ ПОДАЦИ, тачка 7. брише се.
Досадашње тач. 8. и 9. постају тач. 7. и 8.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
05 број 110-1153/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 11. став 3. Закона о улагањима („Службени
гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради
привлачења директних улагања у аутоматизацију
постојећих капацитета и иновацију
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих
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капацитета и иновације у индустријским областима са високом
додатом вредношћу.
Појмови
Члан 2.
Изрази употребљени у овој уредби имају следећа значења:
1) директна улагања јесу улагања у материјална и нематеријална средства привредних друштава у индустријским областима
са високом додатом вредношћу, ради аутоматизације постојећих
капацитета и иновације (у даљем тексту: улагање ради аутоматизације);
2) инвестициони пројекат јесте пројекат чијом се реализацијом остварује директно улагање, а који је описан у бизнис плану
који се подноси уз пријаву за доделу средстава подстицаја и који
обавезно садржи детаљан опис елемената директног улагања, као
и елемената за стручну анализу инвестиционог пројекта, у складу
са овом уредбом;
3) улагач јесте домаће или страно привредно друштво које
подноси пријаву за доделу средстава подстицаја, ради реализације
инвестиционог пројекта преко корисника средстава који је са њим
повезано лице. Ако је улагач привредно друштво са седиштем у
Републици Србији, може истовремено бити и корисник средстава;
4) корисник средстава подстицаја (у даљем тексту: корисник средстава) јесте привредно друштво са седиштем у Републици Србији који обавља прерађивачку делатност повезану са инвестиционим пројектом најмање две године. Изузетно, корисник
средстава може бити новоосновано привредно друштво aко улагач
посредно или непосредно обавља прерађивачку делатност повезану са инвестиционим пројектом најмање две године;
5) мали привредни субјект јесте привредни субјект који има
мање од 50 запослених и годишњи приход или укупан годишњи
биланс стања који не прелази 10 милиона евра, у складу са прописом којим се уређује државна помоћ (у даљем тексту: мало привредно друштво);
6) средњи привредни субјект јесте привредни субјект који
има од 50 до 250 запослених и годишњи приход који не прелази 50
милиона евра или укупни годишњи биланс стања који не прелази
43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује државна
помоћ (у даљем тексту: средње привредно друштво);
7) велики привредни субјект јесте привредни субјект који има
преко 250 запослених и годишњи приход преко 50 милиона евра
или укупан годишњи биланс стања преко 43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује државна помоћ (у даљем тексту:
велико привредно друштво);
8) улагања у материјална средства јесу улагања у некретнине, постројења и опрему, а која се признају као оправдани трошкови улагања;
9) улагања у нематеријална средства јесу улагања у патенте,
лиценце и стандардизацију, а која се као оправдани трошкови улагања признају, ако се на њих обрачунава амортизација, користи их
искључиво корисник средстава подстицаја, воде у билансима стања корисника средстава подстицаја најмање пет година, односно
три године за мала и средња привредна друштва и која су купљена
под тржишним условима од трећих лица;
10) јединствени инвестициони пројекат јесте свако директно улагање које реализује корисник средстава подстицаја или са
њим повезано привредно друштво на нивоу групе, у периоду од
три године од дана почетка реализације претходног инвестиционог пројекта за који су додељена средства подстицаја, а у складу
са претходно закљученим уговором о додели средстава подстицаја
на територији исте или суседне јединице локалне самоуправе;
11) период реализације инвестиционог пројекта јесте период
одређен уговором о додели средстава подстицаја, у складу са овом
уредбом, у коме корисник средстава спроводи директно улагање;
12) опрема која се увози по основу улога улагача јесте нова
опрема коју улагач увози и као свој улог инвестира у привредно
друштво;
13) индустријске области са високом додатом вредношћу, у
смислу ове уредбе, обухватају следеће индустријске области, и то:
– производњу хемикалија и хемијских производа;
– производњу основних фармацеутских производа и препарате;
– производњу електричне опреме;
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– производњу рачунара, електронских и оптичких производа;
– производњу непоменутих машина и непоменуте опреме;
– производњу моторних возила, приколица и полуприколица;
– производњу осталих саобраћајних средстава;
– производњу производа од гуме и пластике;
14) ланац добављача, у смислу ове уредбе, представља процес производње финалног производа у више фаза од стране више
привредних субјеката у индустријским областима са високом додатом вредношћу;
15) иновација, у смислу ове уредбе, представља увођење новог или значајно побољшаног производа, за односног привредног
субјекта;
16) индекс производне комплексности обухвата количину и
софистицираност знања, односно рангира разноврсност и софистицираност продуктивног знања потребног за производњу производа;
17) нови финални производ у смислу ове уредбе, представља
иновативни производ последњег степена прераде и високог индекса производне комплексности, који је намењен за употребу крајњих потрошача;
18) аутоматизација у смислу ове уредбе, представља улагање у матeријална и нематеријална средства ради унапређења ефикасности производног процеса и повећања продуктивности.
Оправдани трошкови
Члан 3.
Оправдани трошкови су улагања у материјална и нематеријална средства почев од дана подношења пријаве за доделу средстава подстицаја до дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта, у складу са уговором о додели средстава подстицаја
(у даљем тексту: оправдани трошкови улагања).
Као оправдани трошкови улагања узимају се у обзир и трошкови закупа пословних просторија у којима се реализује инвестициони пројекат у периоду реализације, под условом да период
закупа од дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта
није краћи од пет година за велика привредна друштва, односно од
три године за мала и средња привредна друштва.
Трошкови који се односе на стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда, узимају се у обзир само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине
имовине на крају периода закупа, с тим што се као оправдани трошкови признају они трошкови настали по овом основу у периоду
реализације пројекта.
Оправдани трошкови из става 1. овог члана могу представљати и улагања у опрему која је директно повезана са инвестиционим пројектом, а која се даље уступа добављачима за послове обраде или склапања за корисника средстава, под условом да
период коришћења те опреме од дана истека рока за реализацију
инвестиционог пројекта није краћи од пет година за велика привредна друштва, односно од три године за мала и средња привредна друштва, под условом да сам добављач није примио државну
помоћ за улагања у предметну опрему.
Опрема из става 4. овог члана доступна је добављачима за
производњу производа који ће се производити у просторијама
добављача, али која ће служити као посредни производи за производни процес корисника средстава. Предметна опрема остаје
власништво корисника средстава, али се ставља на располагање
добављачу под условима дефинисаним у уговору о набавци или
сличном уговору. Предметна опрема је повезана са пословним
процесима који се обављају у просторијама код корисника средстава или његових повезаних лица и могу се вратити кориснику
средстава након завршетка испоруке добара или истека или раскида уговора.
Оправдани трошкови улагања у нематеријална средства за
велика привредна друштва могу се признати у висини од 50%
укупне вредности оправданих трошкова улагања, а за мала и средња привредна друштва у висини од 100% оправданих трошкова
улагања.
Трошкови који се односе на набавку путничких возила и
транспортних средстава не сматрају се оправданим трошковима
улагања.
Имовина коју привредно друштво стиче по основу улагања
након подношења пријаве за доделу средстава подстицаја, осим
земљишта и зграда, мора да буде нова.
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Оправдани трошкови улагања великог правног лица на тржишту у циљу битне промене у производном процесу морају бити
већи од трошкова амортизације у претходне три фискалне године
за имовину која је повезана са делатношћу која се модернизује.
Приликом обрачуна оправданих трошкова улагања узимају
се у обзир цене умањене за износе јавних прихода.
II. ВИСИНА СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА И ПРАВО НА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА
Извори и намена средстава за привлачење директних улагања
Члан 4.
Средства подстицаја за привлачење директних улагања за реализацију ове уредбе се обезбеђују у буџету Републике Србије (у
даљем тексту: средства).
Средства се могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката у индустријским областима са високом додатом вредношћу:
а) којима се уводи аутоматизација производних процеса код
корисника средстава, и/или
б) којима се уводи иновација код корисника средстава.
Право на учествовање у поступку доделе средстава
Члан 5.
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају улагачи који пријаве инвестиционе пројекте у индустријским
областима са високом додатом вредношћу, а који се пре почетка
реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава
на начин и под условима предвиђеним овом уредбом.
Корисник средстава је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.
Изузимање од права на доделу средстава
Члан 6.
Од права на доделу средстава изузимају се следећи улагачи и
корисници средстава:
1) привредна друштва у тешкоћама, у смислу прописа којима
се уређују правила за доделу државне помоћи;
2) који имају доспеле, а неизмирене обавезе по основу пореза
у Републици Србији;
3) који су у обавези повраћаја недозвољене државне или de
minimis помоћи;
4) којима је био раскинут уговор о додели средстава подстицаја, осим у случају споразумног раскида уговора.
Привредна друштва којима се могу доделити средства
Члан 7.
Средства се могу доделити привредном друштву које испуњава критеријуме и услове утврђене овом уредбом, а:
1) које је регистровано у Агенцији за привредне регистре;
2) које је поднело пријаву за доделу средстава и бизнис план
за инвестициони пројекат за који се могу доделити средства у
складу са овом уредбом;
3) над којим није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај, ликвидација или принудна ликвидација, у
складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација;
4) коме нису додељени новчани подстицаји за исте оправдане
трошкове.
Максимални дозвољени износи средстава
Члан 8.
Максимални дозвољени износи средстава одређују се у складу са критеријумима из ове уредбе и не могу бити у супротности са
прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.
Максималан дозвољени износ средстава за велика привредна
друштва може се утврдити највише до 50% оправданих трошкова
за реализацију инвестиционог пројекта.
Максималан дозвољени износ средстава за средње привредно друштво може се утврдити највише до 60% оправданих
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трошкова, а за мала привредна друштва највише до 70% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.
Приликом одређивања висине средстава која могу бити додељена, узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи, у складу са прописима којима се уређују правила
за доделу државне помоћи.
Максималан дозвољени износ средстава који може бити додељен за улагања већа од 50 милиона евра не може бити већи од
25% оправданих трошкова улагања, а за улагања која прелазе износ од 100 милиона евра тај проценат не може бити већи од 17%
оправданих трошкова улагања и утврђује се на следећи начин:
1) за оправданe трошкове улагања до 50 милиона евра – до
50% тих трошкова;
2) за део оправданих трошкова улагања који прелази износ од
50 милиона евра – до 25% тих трошкова;
3) за део оправданих трошкова улагања који прелази износ од
100 милиона евра – до 17% тих трошкова.
За директно улагање које се сматра јединственим инвестиционим пројектом максималан дозвољени износ средстава који
се може доделити кориснику средстава или са њим повезаним субјектом, утврђује се до процента из става 5. овог члана.

6) ефекти иновације на унапређење пословања корисника
средстава;
7) ефекти иновације на степен производне комплексности корисника средстава;
8) претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након инвестиционог пројекта) и утицај увођења нових производа;
9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта
(извори финансирања, ликвидност, профитабилност, одрживост и
период повраћаја инвестиције и др.);
10) постојећи ниво производње и планирано повећање продуктивности;
11) утицај на формирање или учествовање у ланцу добављача корисника средстава;
12) подаци о досадашњем коришћењу сировина домаћег порекла и планирано повећање.

III. ДОЗВОЉЕНОСТ ДОДЕЛЕ И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА

Члан 13.
Корисницима средстава код улагања ради аутоматизације
одобравају се средства у висини од 25% оправданих трошкова за
улагања у материјална и нематеријална средства.
Кориснику средстава одобрава се повећање износа средстава
из става 1. овог члана у висини од 5% оправданих трошкова улагања у материјална и нематеријална средства, ако реализацијом инвестиционог пројекта корисник средстава формира ланац добављача.
Кориснику средстава одобрава се повећање износа средстава
из става 1. овог члана у висини од 5% оправданих трошкова улагања у материјална и нематеријална средства, ако се реализацијом
пројекта произведе нови финални производ високог степена производне комплексности.
Кориснику средстава се повећање износа средстава из става 1. овог члана одобрава ако су кумулативно испуњени услови
предвиђени ст. 2. и 3. овог члана.
Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са
овом уредбом и других подстицаја одређује се у апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу до које је дозвољено
доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима
којима се уређују правила за доделу регионалне државне помоћи.

Инвестициони пројекти за које се могу доделити средства
Члан 9.
Средства се могу доделити за реализацију инвестиционих
пројеката за улагања ради аутоматизације и/или увођења иновативности чија је минимална вредност улагања у материјална и нематеријална средства 5.000.000 евра.
Услови за доделу средстава
Члан 10.
Средства могу бити додељена под условом да се директно
улагање одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у
периоду од најмање пет година након реализације инвестиционог
пројекта за велика привредна друштва, или најмање три године за
мала и средња привредна друштва (у даљем тексту: период гарантованог улагања).
Рок за реализацију инвестиционог пројекта
Члан 11.
Рок за реализацију инвестиционог пројекта је до три године од дана подношења пријаве за доделу средстава, с тим да се
након закључења уговора о додели средстава подстицаја може
продужити највише до пет година, рачунајући од дана подношења
пријаве за доделу средстава, а по образложеном захтеву корисника
средстава, ако Савет за економски развој (у даљем тексту: Савет)
оцени да су околности које су довеле до потребе за продужењем
рока објективне и да је продужење рока оправдано и сврсисходно,
односно да се тиме на најефикаснији начин постижу циљеви улагања и привредног развоја.
У случају продужења рока из става 1. овог члана, рок важења
банкарске гаранције продужава се сразмерно продужењу рока за
реализацију инвестиционог пројекта.
Критеријуми за стручну анализу инвестиционих пројеката
Члан 12.
Критеријуми за стручну анализу инвестиционог пројекта су:
1) референце улагача (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња искуства и успешност у реализацији
инвестиционих пројеката и сл.);
2) висина и врста улагања;
3) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у
складу са класификацијом Евростата;
4) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;
5) ефекти улагања и увођења нове технологије на производне
капацитете, продуктивност и унапређење степена прераде производа;

IV. ВРСТА И ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ МОГУ
ДОДЕЛИТИ
Подстицаји за оправдане трошкове улагања

V. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Писмо о намерама и обавештење о могућем нивоу подстицаја
Члан 14.
Улагач који намерава да реализује улагање може доставити
Развојној агенцији Србије (у даљем тексту: Агенцији) Писмо о намерама о реализацији инвестиционог пројекта.
Писмо о намерама садржи нарочито податке о улагачу, делатности, претходним инвестиционим активностима, планираној
висини улагања у основна средства, као и податке из члана 12. ове
уредбе, осим података из става 1. тачка 3) тог члана.
Ако Писмо о намерама не садржи елементе из става 2. овог
члана, Агенција ће да затражи од улагача да га допуни, а може од
улагача да захтева и додатне информације, у складу са овом уредбом.
На основу података из Писма о намерама, Агенција доставља
улагачу обавештење о могућем нивоу подстицаја, остављајући му
рок од 30 дана да се изјасни.
Обавештење о могућем нивоу подстицаја је правно необавезујуће и садржи информацију да о додели и висини средстава
одлучује Савет након утврђивања свих услова за доделу средстава
у складу са овом уредбом.
Пријава за доделу средстава и стручна анализа
Члан 15.
Улагач који намерава да реализује улагање, у складу са овом
уредбом, подноси Агенцији пријаву за доделу средстава на прописаном обрасцу, на српском језику (у даљем тексту: Пријава за
доделу средстава) ради утврђивања испуњености услова за доделу
средстава.
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На основу Пријаве за доделу средстава Агенција врши стручну анализу инвестиционог пројекта применом критеријума из члана 12. ове уредбе.
Агенција обавештава улагача о висини подстицаја које ће
предложити Савету и доставља му нацрт уговора о додели средстава подстицаја.
Стручна анализа инвестиционог пројекта садржи анализу
могућег износа средстава.
Образац Пријаве за доделу средстава
Члан 16.
Захтев за доделу средства подстицаја подноси се на обрасцу
Пријаве за доделу средстава подстицаја.
Уз Пријаву за доделу средстава подноси се:
1) бизнис план за инвестициони пројекат за чију реализацију
се додељују средства;
2) oригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја улагача за претходне две године пословања, са
ревизорским извештајем (ако постоји законска обавеза вршења
ревизије) ако нису јавно објављени, а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију финансијских извештаја са
ревизорским извештајем (ако постоји законска обавеза вршења
ревизије) и оверени превод на српски језик или изјаву улагача да
није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора. Улагач
је у обавези да достави оригинал или оверену фотокопију консолидованог финансијског извештаја групе или дивизије и оверени
превод на српски језик или изјаву да нема обавезу консолидације
уз достављање оригиналa или оверене фотокопије појединачних
финансијских извештаја повезаних лица;
3) оригинал или оверена фотокопија извода из одговарајућег
регистра државе у којој страни улагач има седиште, не старији од
три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени
превод извода на српски језик;
4) уверење да против улагача и корисника средстава није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација или стечај, а
страно правно лице даје изјаву о томе која је саставни део Пријаве
за доделу средстава;
5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза у Републици
Србији, а за стране улагаче који нису пословали у Републици Србији изјаву да улагач није пословао у Републици Србији и да нема
порески идентификациони број додељен у складу са прописима
којима се уређује порески поступак и пореска администрација,
која је саставни део Пријаве за доделу средстава;
6) изјаву да одговорна лица улагача и корисника средстава
нису правноснажно осуђивана за кривична дела против права по
основу рада;
7) изјаву да улагач и корисник средстава нису осуђивани за
кривично дело извршено против привреде, која је саставни део
Пријаве за доделу средстава;
8) изјаву да улагач и корисник средстава нису привредна друштва у тешкоћама у смислу правила о додели државне помоћи,
која је саставни део Пријаве за доделу средстава;
9) изјаву да се улагач и корисник средстава не налазе у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, која је саставни
део Пријаве за доделу средстава;
10) да корисник није престао са обављањем исте или сличне
делатности на територији Републике Србије у периоду од две године пре подношења Пријаве за доделу средстава нити планира да
престане са обављањем такве делатности у року од највише две
године након завршетка инвестиционог пројекта.
Документа на основу којих се утврђује да против улагача
и корисника средстава није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација или стечај и да је измирио обавезе по основу пореза у Републици Србији, Агенција прибавља по службеној
дужности, у складу са законом којим се уређује општи управни
поступак, осим ако подносилац захтева изричито изјави да ће та
документа прибавити сам.
Агенција за привредне регистре дужна је да омогући несметан приступ бази финансијских извештаја и доставу скупних
података за групе привредних друштава, гране или географских
подручја.
Ако Агенција из достављене документације не може да утврди битне чињенице за одлучивање може тражити и подношење
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друге документације, односно друге доказе релевантне за одлучивање о поднетој Пријави за доделу средстава ако то сматра целисходним.
Документа која подноси страно привредно друштво морају
бити оверена у складу са прописима државе у којој су издата и
преведена на српски језик од овлашћеног преводиоца.
Даном подношења Пријаве за доделу средстава сматра се дан
пријема Пријаве за доделу средстава у Агенцији.
Министар надлежан за послове привреде прописује образац
Пријаве за доделу средства подстицаја.
Утврђивање испуњености формалних услова за доделу
средстава
Члан 17.
Агенција утврђује испуњеност формалних услова за доделу
средстава.
Ако Пријава за доделу средстава није поднета у складу са
чланом 16. ове уредбе, Агенција упућује Улагачу захтев за допуну
документације.
Ако Улагач не поступи по захтеву из става 2. овог члана у
року од 30 дана од дана пријема захтева, Агенција одбацује Пријаву за доделу средстава као непотпуну уз образложење.
Ако се Пријава за доделу средстава не односи на инвестициони пројекат за који се могу доделити средства у складу са овом
уредбом или су испуњени услови из члана 6. ове уредбе, Агенција
одбија ову пријаву и доставља је подносиоцу пријаве уз образложење, у року од 30 дана од дана пријема.
Приговор на одлуку Агенције из ст. 3. и 4. овог члана може се
поднети министарству надлежном за послове привреде у року од
осам дана од дана пријема одлуке Агенције.
Министарство надлежно за послове привреде одлучује о
приговору из става 5. овог члана и доставља одговор подносиоцу
Пријаве у року од 30 дана од дана пријема приговора.
Пријаве које су потпуне и дозвољене Агенција доставља Савету најкасније у року од 30 дана од дана пријема.
Однос Агенције и Савета
Члан 18.
Агенција обавља административно-техничке и стручне послове за Савет, предлаже председнику Савета сазивање седнице
Савета, припрема материјале за разматрање и одлучивање на седницама Савета, даје потребне информације о статусу инвестиционих пројеката, припрема записнике са седница и поступа по одлукама Савета.
Агенција припрема текст нацрта уговора о додели средстава.
VI. УГОВОР И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА
Уговор о додели средстава подстицаја
Члан 19.
Међусобна права и обавезе министарства надлежног за послове привреде и корисника средстава уређују се уговором о додели
средстава подстицаја (у даљем тексту: Уговор) који закључују министарство надлежно за послове привреде и корисник средстава.
Текст нацрта Уговора министарство надлежно за послове
привреде доставља Влади ради давања претходне сагласности.
Уговор садржи: предмет, висину и динамику улагања, рок за
реализацију инвестиционог пројекта, износ додељених средстава,
динамику исплате додељених средстава и обавезу обавештавања о
промени динамике улагања најкасније до истека трећег квартала
текуће године као и информације о средствима обезбеђења, изјаве
о испуњењу услова из члана 16. ове уредбе, обавези извештавања,
контроли извршења уговорних обавеза, раскиду Уговора, вишој
сили, заштити животне средине и безбедности и здрављу на раду,
решавању спорова и друга питања од значаја за реализацију Уговора.
Уговором се утврђује и обавеза корисника средстава да достави аудио визуелни материјал о реализацији инвестиционог пројекта, који Агенција има право да користи ради спровођења стратешког маркетинга привредних потенцијала, промоције и угледа
Републике Србије као инвестиционе локације.
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Саставни део Уговора је бизнис план који се односи на висину, структуру и динамику улагања.
Ако у току периода реализације, дође до одступања од уговорних обавеза предвиђених бизнис планом, корисник је дужан
да до момента потписивања анекса Уговора, уговора о међусобном регулисању права и обавеза, односно закључења поравнања,
достави министарству надлежном за послове привреде измене и
допуне бизнис плана.
Изузетак од обавезе закључивања анекса уговора и достављања измена и допуна бизнис плана, представља промена уговором утврђених услова за повлачење прве транше, тако да укупно
одступање од уговорених обавеза дефинисаних за прву траншу
не може бити веће од 20% од утврђене динамике под условом да
укупно утврђена обавеза улагања која се односи на цео инвестициони пројекат остане непромењена.
У случају промене динамике улагања из става 7. овог члана, корисник средстава је дужан да достави извештај независног
овлашћеног ревизора о испуњености обавеза утврђених Уговором
у висини од најмање 80%, у односној години.
Министарство надлежно за послове привреде може да раскине Уговор у свакој фази извршења, ако утврди да корисник
средстава не испуњава услове утврђене Уговором, односно да није
остварена сврха Уговора, ако се испостави да изјаве о испуњењу
услова из члана 16. ове уредбе нису истините и ако је Савет донео
одлуку о раскиду. Ако постоје оправдани разлози министарство
надлежно за послове привреде може и пре седнице Савета да раскине Уговор и наплати средства обезбеђења, о чему обавештава
Савет на првој наредној седници Савета.
Исплата додељених средстава
Члан 20.
Исплата додељених средстава врши се на основу поднетог
захтева (у даљем тексту: Захтев за исплату) који корисник средстава доставља министарству надлежном за послове привреде, у
складу са Уговором.
Додељена средства исплаћују се у годишњим ратама, у складу са Уговором и расположивим буџетским средствима.
Износ рате утврђује се у процентуалном износу у односу на
укупан износ додељених средстава, и то у износу који је пропорционалан проценту извршеног улагања у материјална и нематеријална средства у свакој години реализације инвестиционог пројекта, у односу на укупна улагања у материјална и нематеријална
средства дефинисана инвестиционим пројектом, а износ последње
рате увећава се за износ средства из члана 13. ст. 2. и 3. ове уредбе.
Уз Захтев за исплату средстава подноси се:
1) извештај овлашћеног ревизора који поседује осигурање од
професионалне одговорности и евентуални додатни докази о испуњености услова за исплату рате и
2) банкарска гаранција која гарантује повраћај исплаћених
средстава.
Уз Захтев за исплату прве рате, поред докумената из става
4. овог члана, подносе се и две потписане бланко соло менице са
потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате.
Корисник средстава може, уместо бланко соло меница, да достави банкарску гаранцију на име наплате могуће законске затезне
камате, на износ висине транше, односно код исплате последње
транше на износ укупно додељених средстава подстицаја.
У случају из става 6. овог члана, корисник средстава је дужан
да, при исплати сваке рате достави, поред банкарске гаранције
која гарантује износ те рате и банкарску гаранцију која покрива и
износ могуће законске затезне камате.
За исплату последње рате, корисник средстава је дужан да
достави банкарску гаранцију која гласи на укупан износ додељених средстава са роком важења три године и шест месеци од дана
подношења Захтева за исплату последње рате за мала и средња
привредна друштва, односно са роком важења пет година и шест
месеци од дана подношења Захтева за исплату последње рате за
велика привредна друштва.
Министарство надлежно за послове привреде утврђује основаност и уредност Захтева за исплату, у складу са документацијом
коју поднесе корисник средстава.
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Средства обезбеђења
Члан 21.
Корисник средстава је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији
Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист
Републике Србије.
Исплаћена средства морају бити обезбеђена банкарском гаранцијом, у складу са Уговором.
Поред банкарске гаранције, корисник средстава дужан је да
приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са
потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.
Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.
У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног
испуњења уговорних обавеза, као и у случају неостваривања
сврхе инвестиционог пројекта, министарство надлежно за послове привреде може да, по основу издатих банкарских гаранција и
бланко соло меница, наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.
VII. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Извештаји које подноси корисник средстава
Члан 22.
Корисник средстава дужан је да министарство надлежно за
послове привреде извештава о реализацији инвестиционог пројекта за који су додељена средстава.
Извештај из става 1. овог члана подноси се:
1) у року од 60 дана од дана подношења уредног Захтева за
исплату последње рате, односно од дана завршетка инвестиционог
пројекта, и
2) у року од 60 дана од дана истека периода гарантованог
улагања.
Извештај о реализацији инвестиционог пројекта садржи извештај о налазима чињеничног стања независног овлашћеног ревизора који поседује осигурање од професионалне одговорности о
ревизији пројекта који садржи проверу извршеног улагања по висини и структури, као и проверу усаглашености са другим одредбама Уговора (у даљем тексту: извештај ревизора).
Корисник средстава је дужан да омогући независном овлашћеном ревизору вршење ревизије испуњења обавезе улагања
(висина и структура улагања у току реализације пројекта), као
и испуњења других уговорних обавеза и, у ту сврху, да омогући
увид у документацију корисника средстава.
Извештај ревизора садржи закључак са позитивним, односно
негативним мишљењем, а у случају давања мишљења са резервом, односно уздржавања од изражавања мишљења, дужан је да у
закључку образложи у чему се састоје резерве, односно да наведе
чињенице и разлоге због којих се уздржао од давања мишљења.
Ревизију инвестиционог пројекта који представља улагање
од посебног значаја може да обавља друштво за ревизију које у
радном односу са пуним радним временом има запослена најмање
четири лиценцирана овлашћена ревизора.
Ако из извештаја ревизора произлази да корисник средстава
није извршио све уговорне обавезе у периоду реализације пројекта
(негативно мишљење, мишљење са резервом, уздржавање од изражавања мишљења), министарство надлежно за послове привреде
ће доставити писано обавештење кориснику средстава о обавези
отклањања утврђених недостатака. У току, односно након периода
реализације пројекта, у случају потпуног испуњења обавезе улагања у погледу Уговором утврђене укупне висине инвестиције и
делимичног одступања у вези са структуром улагања, корисник
средстава дужан је да министарству надлежном за послове привреде достави усклађени бизнис план пре подношења Захтева за
исплату, односно извештаја о реализацији пројекта.
Ако у року од 30 дана након пријема обавештења из става
7. овог члана корисник средстава не отклони недостатак, министарство надлежно за послове привреде може да раскине Уговор
и да захтева повраћај додељених средстава исплаћених кориснику
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средстава, увећан за износ припадајуће законске затезне камате,
или да по одлуци Савета предложи кориснику средстава закључење анекса Уговора.
Контрола и праћење извршења уговорних обавеза
Члан 23.
Министарство надлежно за послове привреде може у сваком
тренутку у току реализације инвестиционог пројекта да изврши
контролу висине, динамике и структуре улагања, као и сврхе предвиђене инвестиционим пројектом, односно Уговором, у циљу контроле испуњења уговорних обавеза корисника средстава.
Министарство надлежно за послове привреде спроводи контролу и у току периода гарантованог улагања у складу са чланом
10. ове уредбе и Уговором.
Копије извештаја и података из ст. 1. и 2. овог члана министарство надлежно за послове привреде доставља Агенцији.
Агенција на основу извештаја и података из става 3. овог члана прати динамику реализације инвестиционог пројекта у току реализације инвестиционог пројекта.
Ако се утврди да је у циљу даљег поступања у односу на
предметни инвестициони пројекат потребна одлука Савета, министарство надлежно за послове привреде припрема извештај и предлог мера и доставља га Савету преко Агенције.
Извештај из става 5. овог члана садржи податке и информације о свим елементима инвестиционог пројекта, а обавезно садржи:
1) резиме извештаја ревизора о ревизији инвестиционог пројекта који садржи проверу усаглашености са свим одредбама Уговора;
2) информације о висини улагања корисника средстава у односу на елементе улагања наведене у Пријави, Уговору, односно
инвестиционом пројекту;
3) преглед блокада по текућим рачунима корисника средстава, ако их је било;
4) информације о проблемима са којима се улагач, односно
корисник средстава сусреће у току реализације инвестиционог
пројекта;
5) друге информације од значаја за очување финансијских,
развојних и билатерално-економских интереса Републике Србије
који могу бити угрожени поступањем корисника средстава.
Министарство надлежно за послове привреде доставља
Агенцији за привредне регистре списак корисника средстава по
Уговорима.
У случају регистрације промена код корисника средстава,
Агенција за привредне регистре дужна је да без одлагања обавести министарство надлежно за послове привреде.
Контрола висине улагања у материјална и нематеријална
средства из става 1. овог члана врши се у складу са Прилогом о
начину и поступку контроле висине улагања, који је одштампан уз
ову уредбу и чини њен саставни део.
VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБA
Ступање на снагу
Члан 24.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-1142/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
ПРИЛОГ
НАЧИН И ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ ВИСИНЕ УЛАГАЊА
1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ УЛАГАЊУ
1.1. Налаз из извештаја ревизора о извршеној висини и структури улагања садржи:
1) уводни део: основни подаци о кориснику средстава и Уговору, као и анексу/анексима Уговора, ако постоје, назив корисника

средстава, матични број, порески идентификациони број, број уговора, предмет уговора, висину и динамику улагања и рок извршења инвестиционог пројекта, Пријаву за доделу средстава подстицаја, а може да садржи и друге податке,
2) списак документације на основу које је сачињен налаз о
извршеној висини улагања,
3) налазе о висини улагања и усклађености са уговорним
обавезама.
2. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ВРШИ РЕВИЗИЈА
ВИСИНЕ УЛАГАЊА
Контрола висине улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у зависности од предмета инвестирања, врши се на основу
следеће документације:
a) за доказивање трајања уговора о закупу: уговор о закупу.
б) за материјална средства:
А) За земљиште:
1) стицање уз накнаду (уговор о купопродаји, доказ о плаћању, извод из катастра, односно земљишних књига), доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава,
2) закуп земљишта (уговор о закупу, доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава).
Б) За зграде и производне погоне:
– За greenfield инвестиције:
1) грађевинска дозвола ако је предвиђена за конкретну врсту
грађевинских радова,
2) употребна дозвола за објекте, односно групу објеката за
које је издата грађевинска дозвола,
3) доказ да је објекат уписан у лист непокретности као власништво корисника средстава,
4) записник о пријему извршених радова (записник комисије
за технички пријем радова),
5) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава.
– За brownfield инвестиције:
Које не обухватају реконструкцију постојећих објеката:
1) уговор о купопродаји за објекат, односно власнички лист
или употребна дозвола за објекат, односно уговор о закупу објекта,
2) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава.
Које подразумевају реконструкцију/адаптацију постојећих
објеката:
1) дозвола за реконструкцију/адаптацију,
2) употребна дозвола,
3) уредно сачињене и оверене привремене ситуације и окончана ситуација са доказима о плаћању,
4) записник о пријему извршених радова (записник комисије
за технички пријем радова),
5) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава.
В) Постројења, машине, опрема:
1) фактуре добављача према кориснику, односно улагачу; царинска документација ако се ради о увезеној опреми,
2) доказ да је корисник средстава постао власник средства,
3) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава.
в) за нематеријална средства:
1) правни основ за стицање,
2) фактуре добављача,
3) доказ да је нематеријално средство евидентирано у пословним књигама корисника средстава,
4) изјава одговорног лица корисника средстава да нематеријална средства користи искључиво корисник средстава.
Г) за доказивање испуњености услова формирања ланца добављача:
1) уговори и поруџбине са најмање три учесника ланца добављача, као и остала документација.
г) за доказивање испуњености услова финалног производа:
1) декларација, сертификат као и остала документација.
Послови компензације, као плаћање у роби или услугама без
токова новца, не сматрају се, у смислу ове уредбе, прибављањем
материјалних средстава из дела 2. тачка б) овог прилога.
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На основу члана 11. став 3. Закона о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
o измени Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору
услуга хотелског смештаја
Члан 1.
У Уредби о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја („Службени гласник РС”, бр. 33/19 и 42/19), члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9.
Средства се могу доделити за инвестиционе пројекте у сектору услуга хотелског смештаја чија је минимална вредност 2.000.000
евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.”.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-1137/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 3. став 8. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19),
Влада доноси

УРЕДБУ
о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину
Члан 1.
У Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 121/21), у Делу II „Царинска тарифа”, Одељак I „Живе животиње; Производи животињског порекла”, у Глави 2 „Месо и остали јестиви кланички производи”, у
тарифној ознаци 0207 12 90 00 у колони „Наименовање” реч: „пилићи” замењујe се речју: „пилића”.
У Глави 3 „Рибе и љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци”, у тарифном подброју 0307 29 10 у колони „Наименовање”
речи: „- - - капице јаковске, „coquilles St Jacquesˮ (Pecten maximus):” замењују се речима: „- - - капице укључујући покровке рода Pecten,
Chlamys или Placopecten:”
У Глави 5 „Производи животињског порекла, на другом месту непоменути нити обухваћени” у тарифном броју 0506 у колони „Наименовање” реч: „са” брише се.
У Одељку II „Биљни производи”, у Глави 8 „Воће за јело, укључујући језграсто воће; Коре агрума или диња и лубеница” у тарифном броју 0802 у колони „Наименовање” речи: „воће у љусци” замењују се речју: „воће”.
У Одељку III „Масноће и уља животињског, биљног или микробног порекла и производи њиховог разлагања; Прерађене јестиве масноће; Воскови животињског и биљног порекла”, у Глави 15 „Масноће и уља животињског, биљног или микробног порекла и производи
њиховог разлагања; Прерађене јестиве масноће; Воскови животињског и биљног порекла”, у тарифном броју 1517 у колони „Наименовање” после речи: „из ове” додаје се реч: „главе”.
У Одељку IV „Припремљени прехрамбени производи; Пића; Алкохоли и сирће; Дуван и производи замене дувана; Производи који
садрже или не садрже никотин, намењени за удисање без сагоревања; Остали производи који садрже никотин намењени за унос никотина у људско тело”, у Глави 22 „Пића, алкохоли и сирће” у тарифној ознаци 2208 20 69 00 у колони „Споразуми о слободној трговини”
после речи: „CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0” додаје се нови ред и ознака и број: „TR: 30”
У Глави 24 „Дуван и производи замене дувана; Производи који садрже или не садрже никотин, намењени за удисање без сагоревања; Остали производи који садрже никотин намењени за унос никотина у људско тело” речи:
„

2404 11 00 00

- - Који садрже дуван или „реконституисани” дуван

–

30

ССП: 30
CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0
EAEU: AM: 0, BY: 0, KG: 0, KZ: 0, RU: 0
TR: 30
GB: 30



eх са садржајем искључиво „реконституисаног” дувана, као пуњењем

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30



eх остали

EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 24,9, LI: 24,9

замењују се речима:
„



2404 11 00 00

- - Који садрже дуван или „реконституисани” дуван

eх са садржајем искључиво „реконституисаног” дувана, за пуњење

–

30

ССП: 30
CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0
EAEU: AM: 0, BY: 0, KG: 0, KZ: 0, RU: 0
TR: 30
GB: 30
EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 24,9, LI: 24,9

”
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eх остали



EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30

”
”

а речи:
„

2404 91 90 00

- - - остали

–

30

ССП: 0
CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0
EAEU: AM: 0, BY: 0, KG: 0, KZ: 0, RU: 0
TR: таб. 3
EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18
GB: 30

–

30

CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0
EAEU: AM: 0, BY: 0, KG: 0, KZ: 0, RU: 0

замењују се речима:
„

2404 91 90 00

- - - остали



eх на бази сложених прехрамбених производа

ССП: 0
EFTA: IS: 18, NO: 18, CH: 18, LI: 18
TR: таб. 3
GB: 0



eх остали

ССП: 30
EFTA: IS: 30, NO: 30, CH: 30, LI: 30
TR: 30
GB: 30

У Одељку VI „Производи хемијске и сродних индустрија”, у
Глави 29 „Органски хемијски производи” у тарифној ознаци 2939
44 00 00 у колони „ЈМ” додаје се ознака: „-”.
У Глави 39 „Пластичне масе и производи од пластичне масе”,
у тарифној ознаци 3901 20 90 00 у колони „Споразуми о слободној
трговини” после речи „EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0” додаје се
нови ред и речи „GB: 0”, a у тарифној ознаци 3911 20 00 00 у колони „Наименовање” реч: „- - Поли” замењује се речју: „- Поли”.
У Одељку IX „Дрво и производи од дрвета; Дрвени угаљ;
Плута и производи од плуте; Производи од сламе, еспарта и осталих материјала за плетарство; Корпарски и плетарски производи”,
у Глави 44 „Дрво и производи од дрвета; Дрвени угаљ” у колони
„Тарифна ознака” бројеви: „4112 51 90 00” замењују се бројевима:
„4412 51 90 00”, a у тар. озн. 4418 21 10 00, 4419 20 10 00 и 4420 11
10 00 у колони „Наименовање” после речи: „у Додатној напомени
2” додају се речи: „уз ову главу”.
У Одељку XII „Обућа, шешири, капе и остале покривке за
главу; Кишобрани, сунцобрани, штапови, бичеви, кобрачи и њихови делови; Препарирано перје и производи од перја; Вештачко
цвеће; Производи од људске косе”, у Глави 64 „Обућа, камашне
и слични производи; Делови тих производа”, у тарифној ознаци
6401 92 90 00 у колони „Наименовање” речи: „- - - - са” замењују
се речима: „- - - са”, а у тарифној ознаци 6403 59 05 00 у колони
„Наименовање” реч: „оизрађена” замењује се речју: „израђена”.
У Одељку XIII „Производи од камена, гипса, цемента, азбеста, лискуна или сличних материјала; Керамички производи; Стакло и производи од стакла” у Глави 70 „Стакло и производи од
стакла”, у тарифној ознаци 7019 62 00 00 у колони „Наименовање”
реч: „Остале” замењује се речју: „Остали”.
У Одељку XV „Прости метали и производи од простих метала”, у Глави 73 „Производи од гвожђа и челика”, у тар. озн. 7304
51 10 00 и 7304 59 30 00 у колони „Наименовање” запета и реч:
„дужине” бришу се, а у тарифном подброју 7306 19 00 у колони
„Наименовање” реч: „остала” замењује се речју: „остале”.
У Глави 82 „Алати, ножарски производи, кашике и виљушке,
од простих метала; Њихови делови од простих метала” у тарифном подброју 8207 30 у колони „Наименовање” речи: „ковање,
извлачење или просецање” замењују се речима: „утискивање или
пробијање”.
У Одељку XVI „Машине, апарати и механички уређаји;
Електромеханички производи; Њихови делови; Апарати за снимање и репродукцију звука, телевизијски апарати за снимање и
репродукцију слике и звука, делови и прибор за те производе”,
у Глави 84 „Нуклеарни реактори, котлови, машине и механички
уређаји; Њихови делови” у тар. озн. 8462 11 10 00, 8462 11 90 00,
8462 19 10 00, 8462 19 90 00, 8462 22 10 00, 8462 22 90 00, 8462 23
00 00, 8462 24 00 00, 8462 25 00 00, 8462 26 00 00, 8462 29 10 00,
8462 29 90 00, 8462 32 10 00, 8462 32 90 00, 8462 33 00 00, 8462 39
00 00, 8462 42 00 00, 8462 49 00 00, 8462 51 00 00, 8462 59 00 00,
8462 61 10 00, 8462 61 90 00, 8462 62 10 00, 8462 62 90 00, 8462 69
10 00, 8462 69 90 00, 8462 90 10 00 и 8462 90 90 00, у колони „Споразуми о слободној трговини” речи: BY: 0, KZ: 0, RU: 0” замењују
се речима: „EAEU: АМ: 0, BY: 0, KG: 0, KZ: 0, RU: 0”, a после
речи „EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0” додаје се нови ред и ознака

”

и број: „GB: 0”.
У тарифном међуподброју изнад тарифне ознаке 8462 51 00
00, у колони „Наименовање” реч: „- - Машине” замењује се речју:
„- Машине”.
У Глави 85 „Електричне машине и опрема и њихови делови;
Апарати за снимање и репродукцију звука; Телевизијски апарати
за снимање и репродукцију слике и звука, делови и прибор за те
производе” у Напомени 12 под (а) (i), реч: „претварача” замењује
се речју: претварачи”.
У тарифном међуподброју изнад тарифне ознаке 8525 81 00
00, у колони „Наименовање” реч: „Телевизијске” замењује се речју: „- Телевизијске”.
У тар. озн. 8529 90 97 10, 8529 90 97 20, 8529 90 97 30, 8529
90 97 40, 8529 90 97 50, 8529 90 97 60, 8529 90 97 70 и 8529 90 97
90 у колони „ЈМ” додаје се ознака: „-”.
У Одељку XVII „Возила, ваздухоплови, пловила и пратећа
транспортна опрема”, у Глави 87 „Возила, осим железничких или
трамвајских шинских возила и њихови делови и прибор”, у тарифној ознаци 8704 43 91 90 у колони „Наименовање” речи: „- - - - - oстала” замењују се речима: „- - - - - oстала ”.
У Одељку XVIII „Оптички, фотографски, кинематографски,
мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и апарати; Сатови и часовници; Музички инструменти; Њихови
делови и прибор”, у Глави 90 „Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки
инструменти и апарати; Њихови делови и прибор” у тарифном
броју 9022 у колони „Наименовање” речи: „других јонизујућих”
замењују се речима: „друга јонизујућа ”, а у тарифном међуподброју изнад тарифне ознаке 9022 21 00 00 у колони „Наименовање” речи: „других јонизујућих зрачење” замењују се речима: „друга јонизујућа зрачења”.
У Глави 94 „Намештај; Постељина, душеци, носачи душека,
украсни јастуци и слични пуњени производи за унутрашње опремање; Светиљке и друга светлећа тела, на другом месту непоменути или укључени; Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично; Монтажне зграде” у тарифном подброју 9405 61 у
колони „Наименовање” речи: „за употребу за употребу” замењују
се речима: „за употребу”.
У Делу III „Корелациона табела” речи:
„

2403 91 00 00

30

2403 91 00 00

30

ˮ

2403 91 00 00

30

2404 11 00 00

30

2403 99 10 00

30

2404 11 00 00

30

2404 19 10 00

30

ˮ

3

2403 69 80 00

3

ˮ

3

2903 69 80 00

3

ˮ

замењују се речима:
„

2403 91 00 00

30

ˮ

Речи:
„

2403 99 10 00

30

бришу се.
Речи:
„

2903 39 80 00

замењују се речима:
„

2903 39 80 00
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Речи:
„

замењују се речима:

7019 51 00 00

5

7019 52 00 00

8

7019 59 00 00

8

7019 63 00 00

5

8462 32 90 00

10

7019 64 00 00

5

8462 39 00 00

10

7019 65 00 00

5

8462 61 90 00

10

7019 69 90 00

5

8462 62 90 00

10

7019 90 00 10

5

8462 63 90 00

10

7019 63 00 00

8

8462 69 90 00

10

7019 64 00 00

8

8462 90 90 00

10

7019 66 00 00

8

8537 20 98 00

10

8541 51 00 30

10

8541 59 00 30

10

8537 20 99 00

10

8541 51 00 30

10

8541 59 00 30

10

8704 31 99 90

20

8704 51 99 00

20

8704 31 99 00

20

8704 51 99 00

20

7019 90 00 90

8

7019 63 00 00

8

7019 64 00 00

8

7019 66 00 00

8

7019 69 90 00

8

7019 90 00 90

8

8462 39 10 00

10

Речи:
8537 20 98 00

10

замењују се речима:
ˮ

8537 20 99 00

10

замењују се речима:
„

7019 51 00 00

5

7019 52 00 00

8

7019 59 00 00

8

7019 63 00 10

5

7019 64 00 00

5

7019 65 00 00

5

7019 69 90 10

5

7019 90 00 10

5

7019 63 00 90

8

7019 64 00 00

8

7019 66 00 00

8

7019 90 00 90

8

7019 63 00 90

8

7019 64 00 00

8

7019 66 00 00

8

7019 69 90 90

8

7019 90 00 90

8

Речи:
8704 31 99 00

8428 90 90 90

10

8428 70 00 00

10

8428 90 90 00

10

8704 31 99 00

8428 90 90 90

10

8428 70 00 00

10

8428 90 90 90

10

20

Речи:
9013 80 20 00
9013 80 30 00

1
1

ˮ

9013 80 20 00
9013 80 30 00

ˮ

1
1

8443 99 10 10

3

8529 90 97 60

8443 99 10 90

1

8443 99 10 90
8529 90 97 90

1

ˮ

3
1

ˮ

замењују се речима:
„

8443 99 10 10

3

8443 99 10 90

1

8443 99 10 10

3

8529 90 97 60

3

8443 99 10 90

1

8529 90 97 90

1

10

9023 00 80 00

1

ˮ

8462 59 00 00

10

8462 62 90 00

10

8462 63 90 00

10

8462 69 90 00

10

8432 90 90 00

10

замењују се речима:
8462 29 98 00

10

8462 59 00 00

10

8462 62 90 00

10

8462 63 90 00

10

8462 69 90 00

10

8462 90 90 00

10

1

8524 91 00 10

1

8524 11 00 90

1

8524 91 00 90

1

8524 11 00 90

1

8524 91 00 90

1

8524 11 00 90

1

8524 12 00 90

1

8524 19 00 90

1

8524 91 00 90

1

8524 92 00 90

1

8524 99 00 90

1

8529 90 97 90

1

9023 00 90 00

1

8524 11 00 90

1

8524 12 00 90

1

8524 19 00 90

1

8524 91 00 90

1

8524 92 00 90

1

8524 99 00 90

1

8529 90 97 90

1

9023 00 80 00

1

Речи:
9033 90 00 00

1

8524 11 00 90

1

8524 12 00 90

1

8524 19 00 90

1

8524 91 00 90

1

8524 92 00 90

1

8524 99 00 90

1

9033 90 00 00

1

замењују се речима:

Речи:
8462 39 10 00

1

8524 11 00 10

замењују се речима:

Речи:
8462 29 98 00

1

Речи:
9023 00 90 00

Речи:
„

8524 11 00 10
8524 91 00 10

замењују се речима:

замењују се речима:
„

20

замењују се речима:

Речи:
„

29
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8462 32 90 00

10

8462 39 00 00

10

8462 61 90 00

10

8462 62 90 00

10

8462 63 90 00

10

8462 69 90 00

10

8432 90 90 00

10

9033 00 90 00

1

8524 11 00 90

1

8524 12 00 90

1

8524 19 00 90

1

8524 91 00 90

1

8524 92 00 90

1

8524 99 00 90

1

9033 00 90 00

1

30
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Речи:
9306 29 00 10

1704 90 75 00
1

8541 51 00 90

1

1704 90 81 00

8541 59 00 90

1

ех 1602 90 99 10

9306 29 00 10

1

1704 90 99 00

бришу се.
У Делу IV Квоте, у Табели 3 – квоте за увоз из Републике
Турске, речи:
„

2106 90 20 00

250

0

”

У Табели 4 – квоте за увоз из Уједињеног Краљевства Велике
Британије и Северне Ирске, речи:
„

0403 21 11 00

25,88

0

6

0403 20 13 00

30

0403 90 91 00

2106 90 30 00

8

0403 90 93 00

2106 90 51 00

”

замењују се речима:

2106 90 55 00
2106 90 59 00
2106 90 92 10

„

25

2404 91 10 00
ex 1601 00 91 90
ex 1602 10 00 90
2106 90 92 90
5

2106 90 98 90

20

1601 00 91 20
1601 00 99 20
1602 10 00 20
1602 90 99 30

6
8
”

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

ex 1602 90 99 90

30

0

0403 90 93 00

ex 1601 00 99 90

2106 90 98 20

25,88

0403 90 91 00

30

2106 90 98 10

0403 20 11 00
0403 20 13 00

”

05 број 110-1006/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

замењују се речима:
„

2106 90 20 00

250

0

30

546

2106 90 30 00

На основу члана 123. тачка 3) Устава Републике Србије
(,,Службени гласник РС”, број 98/06), члана 29. став 5, а у вези са
чланом 29. ст. 2–4. Закона о електронској управи („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

2106 90 51 00
2106 90 55 00
2106 90 59 00
2106 90 92 10

25

ех 2404 91 10 00
ex 1601 00 91 90

30

ex 1601 00 99 90
ex 1602 10 00 90

УРЕДБУ

ex 1602 90 99 90
2106 90 92 90
2106 90 98 10

5

2106 90 98 20

30

2106 90 98 90

20

о одржавању и унапређењу Државног центра за
управљање и чување података
Предмет уређивања

1601 00 91 20
1601 00 99 20
1602 10 00 20
1602 90 99 30

”,

Речи:
„

1704 10

3000

0

25

1704 90 10 00

15

1704 90 30 00

25

1704 90 51 00
1704 90 55 00
1704 90 61 00
1704 90 65 00
1704 90 71 00
1704 90 75 00
1704 90 81 00
ех 1602 90 99 10
1704 90 99 00

”

замењују се речима:
„

1704 10

3000

0

25

1704 90 10 00

15

1704 90 30 00

25

1704 90 51 00
1704 90 55 00
1704 90 61 00
1704 90 65 00
1704 90 71 00

Члaн 1.
Овом уредбом уређују се ближи услови за одржавање и унапређење Државног центра за управљање и чување података (у даљем тексту: Дата центар) којим управља служба Владе надлежна
за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система
електронске управе (у даљем тексту: надлежни орган) и начин коришћења Дата центра од стране државних органа и организација,
органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа,
посебних органa преко којих се остварује регулаторна функција
и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења
(у даљем тексту: орган), као и друга питања која су од значаја за
регулисање начина коришћења ресурса Дата центра и услуга надлежног органа.
Право коришћења Дата центра
Члaн 2.
Надлежни орган дужан је да обезбеди коришћење целокупне
инфраструктуре Дата центра, ормане, односно мрежне и серверске рекове, напајање, агрегате, систем за хлађење, систем за непрекидно напајање (uninterruptible power supply – UPS), противпожарни систем, интегрисани систем безбедности, као и стручна
лица укључена у управљање и одржавање наведених ресурса (у
даљем тексту: ресурси Дата центра).
Надлежни орган дужан је да обезбеди коришћење услуга електронске управе надлежног органа којима се обезбеђује

11. фебруар 2022.
коришћење опреме за чување и складиштење података у Дата центру (telehousing) и коришћење клауд сервиса које надлежни орган
пружа другим органима и корисницима услуга надлежног органа
сваком органу у електронској управи.
Орган је дужан да користи ресурсе Дата центра и услуге надлежног органа у складу са овом уредбом и прописима којима се
уређује информациона безбедност.
Коришћење ресурса Дата центра и услуга надлежног органа
врши се у складу са законом којим се уређује заштита података о
личности.
Поступак повезивања органа на ресурсе Дата центра
Члaн 3.
Орган подноси захтев надлежном органу за приступ ресурсима Дата центра и услугама надлежног органа у којем наводи:
1) податке о овлашћеним службеним лицима и овлашћеним
лицима задуженим за приступ ресурсима Дата центра;
2) спецификацију ресурса Дата центра коју хоће да користи;
3) услуге електронске управе надлежног органа које жели да
користи.
Подношењем захтева орган се саглашава са условима коришћења Дата центра које доноси и објављује на својој веб презентацији надлежни орган.
Надлежни орган дужан је да провери комплетност захтева из
става 1. овог члана и да на основу документације одреди да ли орган који је поднео захтев испуњава законске услове да буде повезан на инфраструктуру Дата центра.
Надлежни орган дужан је да у року од осам дана од дана пријема захтева одговори на захтев и одобри или одбије приступ ресурсима Дата центра.
Приступ ресурсима Дата центра
Члaн 4.
Приступ ресурсима Дата центра дозвољен је овлашћеним
службеним лицима надлежног органа.
Овлашћено службено лице надлежног органа дужно је да
користи електронско средство за аутентикацију приликом сваког
уласка и изласка из Дата центра.
У случају да је средство за аутентикацију привремено недоступно овлашћеном службеном лицу а када је улазак у Дата центар неопходан, приступ ресурсима Дата центра дозвољен је након
добијања сагласности надлежног органа.
У случају да у Дата центар улази више лица од којих свако
има електронско средство за аутентикацију за улазак, сва лица морају приликом уласка да користе своје средство.
Приступ ресурсима Дата центра дозвољен је овлашћеним
службеним лицима органа који је сместио своју опрему у Дата
центар и овлашћеним лицима.
Приступ ресурсима Дата центра дозвољен је и овлашћеним
лицима телекомуникационог сервис провајдера овлашћеног од
стране надлежног органа, у сврху инсталације или одржавања
опреме, а само овлашћеним сервисерима опреме овлашћеним од
стране надлежног органа ради инсталације и одржавања опреме
надлежног органа, односно уређаја за непрекидно напајање и друге опреме.
Физички приступ ресурсима Дата центра из ст. 5. и 6. овог
члана омогућава се након добијања сагласности надлежног органа и искључиво уз пратњу овлашћеног службеног лица надлежног
органа.
Надлежни орган дужан је да води, односно обезбеди евиденцију посета лица који приступају ресурсима Дата центра која садржи: лично име и број јавне исправе којом се доказује идентитет
лица.
Сваки улазак и излазак из Дата центра овлашћених лица која
не поседују електронско средство за аутентикацију евидентира
овлашћено службено лице надлежног органа.
Пријем и изношење опреме из Дата центра
Члaн 5.
Надлежни орган дужан је да именује овлашћено службено
лице за потребе смештања и чувања опреме у Дата центру.
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Орган је дужан да именује овлашћено службено лице, односно друго овлашћено лице које може вршити унос и инсталацију
опреме у Дата центру, односно демонтажу и изношење опреме.
Овлашћено службено лице из става 1. овог члана дужно је
да, најмање два дана пре уношења или изношења опреме поднесе
захтев надлежном органу за одобрење за уношење или изношење
опреме у Дата центар.
Захтев из става 3. овог члана мора да садржи спецификацију
опреме, њену намену, као и основ по којем је набављена.
Опрема мора бити ослобођена амбалаже и спремна за експлоатацију изван просторија намењених смештању опреме Дата
центра.
Надлежни орган дужан је да води ажурну евиденцију о целокупној опреми смештеној у Дата центру која садржи:
1) основне податке о опреми, и то:
(1) назив опреме,
(2) намену,
(3) основне техничке карактеристике;
2) назив органа који користи опрему;
3) лично име лица овлашћеног за администрацију и одржавање опреме са контакт подацима: бројем телефона, адресом електронске поште, а за лица ван органа и назив правног лица које је
овлашћено да одржава опрему;
4) позицију опреме у сали, односно број бокса, број река и
позицију у реку.
Изношење опреме из Дата центра обавља овлашћено службено лице надлежног органа и овлашћено лице за опрему органа уз
претходно одобрен захтев из става 3. овог члана.
Овлашћено службено лице надлежног органа евидентира
серијски број уређаја који се износи, као и лично име лица које
износи опрему.
У Дата центру не смеју се чувати резервни делови, помоћна
средства као и компоненте које се неће користити у експлоатацији.
Овлашћена службена лица надлежног органа дужна су да спрече
одлагање наведених предмета у Дата центру.
Пријем опреме у случају хитних интервенција
Члaн 6.
У случају хитних интервенција на опреми, уношење опреме
у Дата центар може се обавити без подношења захтева из члана 5.
став 3. ове уредбе уз претходну најаву надлежном органу.
Хитна интервенција на опреми обавља се у присуству овлашћеног службеног лица надлежног органа.
По завршеној хитној интервенцији орган подноси извештај
надлежном органу који садржи назив опреме на којој се интервенисало, спецификацију замењенe опремe као и имена учесника
интервенције, односно овлашћених лица.
Заштита опреме смештене у Дата центру
Члaн 7.
Дата центар штити опрему од утицаја претњи из спољашњег
окружења, тако што поседује:
1) спољне зидове од материјала који штити од спољашњих
атмосферских услова;
2) антистатик под;
3) техничке системе заштите, односно противпожарни, противпровални и видео надзор, постављене у складу са важећим законским прописима и стандардима;
4) системе за одржавање температуре и влажности ваздуха у
задатим границама.
Дата центар поседује безбедносне системе заштите за спречавање неовлашћеног приступа опреми и непрописног руковања, и то:
1) јасно утврђене физичке границе са одговарајућим физичким баријерама према осталим просторијама;
2) врата и прозоре који се обезбеђују алармом или електронским односно механичким бравама и додатно, уградњом решетки
ако је сервер сала у приземљу.
Дата центар поседује системе за непрекидно напајање електричном енергијом преко електричног уређаја који обезбеђује
напајање струјом у случају нестанка примарног извора струје
и довољну аутономију рада уређаја док се не стабилизује извор
агрегатског напајања.
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Надлежни орган дужан је да предузме додатне мере заштите
како би се спречила или умањила штета која може настати од пожара, поплава, експлозија или других облика природних или људских претњи по безбедност на следеће начине:
1) запаљиви и опасни материјали се складиште на местима
која су удаљена од Дата центра;
2) противпожарна опрема је обезбеђена и доступна овлашћеним службеним лицима;
3) резервна опрема и безбедносне копије медија чувају се на
резервним локацијама;
4) овлашћена службена лица упозната су са поступком у случају настанка пожара, диверзије и других штетних догађаја.
Опрема у Дата центру смешта се у ормане, односно рекове у
боксевима са ограниченим правима приступа.
Рекови са опремом надлежног органа, када је могуће, физички
су одвојени од ормана, односно рекова са опремом корисника услуга.
У Дата центру забрањено је:
1) неовлашћено снимање;
2) уношење хране и пића;
3) пушење;
4) непотребно задржавање;
5) одлагање и чување непотребне опреме.
За забране из става 7. овог члана обавезно је истакнути писано упозорење на улазним вратима.
Физичка безбедност Дата центра се надгледа и редовно контролише у складу са прописима.
Израда резервних копија података
Члaн 8.
Резервне копије података израђују се са сервера на основу
захтева органа који обавезно садржи опис података, односно сервиса који се копирају.
Захтев из става 1. овог члана подноси се надлежном органу.
У случају да је потребно обезбедити додатни ресурс за израду
и чување резервних копија додаје се нови сервер у оквиру софтверског решења, односно Система за израду и чување резервних копија.
Орган и надлежни орган споразумно одређују фреквенцију и
време израде резервних копија података према:
1) пословној потреби за доступношћу података;
2) времену и обиму промене података и сложености опоравка
података;
3) расположивости инфраструктурних ресурса.
Израда резервних копија података може да буде редовна или
ванредна.
Редовна израда резервних копија података са сервера спроводи се по унапред дефинисаном распореду који садржи следеће
податке:
1) назив сервера са подацима за чување;
2) сачуване податке са сервера који се чувају;
3) време почетка израде резервних копија;
4) фреквенцију израде резервних копија;
5) тип израде резервних копија и
6) време чувања резервних копија.
Ванредна израда резервних копија података са сервера ради
се приликом промена на софтверским решењима. За сваку групу
података бира се примарни медијум према:
1) времену аквизиције, односно времену потребном за идентификацију резервне копије и његову доставу систему ради реализације опоравка података;
2) времену приступа подацима на медијуму и брзини трансфера података са медијума;
3) капацитету складиштења података на медијуму;
4) цени медијума.
Сваки медијум са резервном копијом има једнозначну ознаку.
Орган и надлежни орган споразумно за сваку групу података
одређују број генерација резервних копија према:
1) пословној потреби за доступношћу и интегритетом података;
2) обиму података и обиму промене података.
Надлежни орган дужан је да води ажурну евиденцију о изради резервних копија која обухвата:
1) датум израде резервних копија;
2) структуру резервних копија;
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3) податке о медијумима на којима се налазе резервне копије;
4) податке о хардверу и софтверу помоћу којих се реализовала израда резервних копија.
Надлежни орган дужан је да тестира исправност резервних
копија за нове технологије приликом почетка њиховог коришћења
и да о томе обавести орган.
Чување резервних копија података
Члaн 9.
Резервне копије се чувају у заштићеној просторији у:
1) додатном бункеру на истој локацији, или
2) додатном сефу на другој локацији, или
3) додатним ИКТ ресурсима на другој локацији.
О резервним копијама података води се ажурна евиденција
по локацијама.
Приступ резервним копијама података одобрава надлежни
орган.
Након истека времена, прописаног за чување података, подаци се бришу.
Коришћење резервних копија за опоравак података
Члaн 10.
Надлежни орган дужан је да, на захтев органа, омогући опоравак података са сервера коришћењем резервних копија.
Надлежни орган ниje oдгoвoран зa евентуалну штeту кojу орган који користи Дата центар прeтрпи услeд смaњeнoг квaлитeтa
услуга надлежног органа узрoкoвaнoг интeрфeрeнциjoм, aтмoсфeрским приликaмa, физичким прeпрeкaмa или другим рaзлoзимa нa кoje надлежни орган нeмa утицaj, нeпoкривeнoсти пoдручja,
смaњeнoг прoтoкa у бeжичнoм прeнoсу пoдaтaкa и дejствa вишe
силe.
Континуитет права приступа
Члaн 11.
Органи који су до дана ступања на снагу ове уредбе били корисници Дата центра имају право приступа ресурсима без подношења захтева из члана 3. став 1. ове уредбе.
Ступање на снагу и почетак примене
Члaн 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ, осим одредаба чл. 8–10,
које се примењују од 1. јануара 2023. године.
05 број 110-1024/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

547

На основу члана 15. став 3. Закона о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”,
број 49/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о именовању тела за оцењивање усаглашености
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом уредбом уређују се поступак именовања тела за оцењивање усаглашености, начин утврђивања испуњености прописаних
захтева за именовање, као и надзор над телима за оцењивање усаглашености.
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II. ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
УСАГЛАШЕНОСТИ
Члан 2.
Именовање тела за оцењивање усаглашености за спровођење
оцењивања усаглашености производа са захтевима из одређеног
техничког прописа врши се на основу захтева за именовање, који
подноси тело за оцењивање усаглашености (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев из става 1. овог члана, подноси се министарству у чијем делокругу је припрема и доношење одговарајућег техничког
прописа на основу кога се тражи именовање (у даљем тексту: надлежно министарство).
Подносилац захтева сноси трошкове поступка именовања.
Члан 3.
Захтев из члана 2. ове уредбе садржи:
1) пословно име, односно назив и адресу седишта, правни
облик и организациону структуру подносиоца захтева;
2) назив техничког прописа на основу кога се тражи именовање и број службеног гласила Републике Србије у коме је тај пропис објављен;
3) обим послова оцењивања усаглашености, као и врсту, групу, односно назив производа који је предмет оцењивања усаглашености и друге податке ради ближе идентификације производа, са
позивом на одговарајуће одредбе техничког прописа;
4) опис поступака оцењивања усаглашености који су предмет захтева;
5) податке о стручној оспособљености запослених и других
ангажованих лица на пословима оцењивања усаглашености (у даљем тексту: особље);
6) податке о техничким капацитетима, укључујући опрему и локацију на којој ће се обављати послови оцењивања усаглашености;
7) податке о другим делатностима које обавља подносилац
захтева, укључујући и делатности које би могле утицати на независност и непристрасност, у складу са захтевима прописа из тачке
2) овог става;
8) податке о начину на који је подносилац захтева уредио
поступање и одлучивање по приговорима на његов рад и донете
одлуке, као и податке о начину чувања пословне тајне;
9) доказе о оспособљености подносиоца захтева за оцењивање усаглашености;
10) податке о закљученом уговору о осигурању од одговорности за штету;
11) друге податке од значаја за именовање, односно захтеве
прописане техничким прописом на основу кога се тражи именовање.
Уз захтев из става 1. овог члана подносе се докази којима се
потврђују наводи из захтева, као и доказ о плаћеној републичкој
административној такси у складу са законом.
Члан 4.
Испуњеност захтева за именовање у складу са техничким
прописом из члана 3. став 1. тачка 2) ове уредбе, утврђује комисија коју, за област једног или више техничких прописа, образује надлежни министар (у даљем тексту: Комисија), и у којој могу
учествовати и стручњаци изван тог министарства, за област која је
уређена одговарајућим српским техничким прописом.
Члан 5.
Приликом разматрања поднетог захтева и приложених доказа, Комисија може да, ради утврђивања одлучних чињеница, односно разјашњења битних околности, изврши проверу испуњености
захтева утврђених у техничком пропису.
Члан 6.
При оцењивању испуњености прописаних захтева, односно при доношењу решења о именовању, узима се у обзир акт о
акредитацији који је издало Акредитационо тело Србије (у даљем
тексту: АТС), у мери у којој су тим актом обухваћени поступци
оцењивања усаглашености који су предмет поднетог захтева, као и
испуњеност захтева српских стандарда који садрже захтеве за тела
за оцењивање усаглашености.
Када подносилац захтева актом о акредитацији доказује
оспособљеност за спровођење оцењивања усаглашености према
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одређеном техничком пропису, Комисија проверава покривености
обима послова оцењивања усаглашености који су предмет захтева
за именовање, у односу на обим послова за које је подносилац захтева акредитован.
Ако је обим послова оцењивања усаглашености, који је предмет захтева за именовање, у целости покривен обимом послова
садржаних у акту о акредитацији из става 1. овог члана, претпоставља се да је подносилац захтева оспособљен за именовање.
Ако обим послова оцењивања усаглашености, који је предмет захтева за именовање, није покривен обимом послова који је
садржан у акту о акредитацији, за непокривени обим послова узима се у разматрање друга документација коју је подносилац доставио, а може му се наложити и да достави додатну документацију.
Члан 7.
На основу поднетог захтева за именовање, приложених доказа и утврђених чињеница, утврђује се да ли подносилац захтева
испуњава захтеве за именовање.
Ако се утврди да подносилац захтева испуњава захтев за именовање, надлежни министар доноси решење о именовању подносиоца захтева.
Ако се утврди да подносилац захтева не испуњава захтев за
именовање, надлежни министар доноси решење о одбијању захтева.
Решење о именовању из става 2. овог члана, може бити временски ограничено или донето под раскидним или одложним
условом.
Надлежно министарство, пре доношења решења о именовању, доставља предлог решења министарству надлежном за техничке прописе, стандардизацију и акредитацију, на мишљење, у
складу са законом.
Решење из става 2. овог члана је коначно.
Члан 8.
Решење о именовању из члана 7. ове уредбе, садржи нарочито:
1) пословно име, односно назив и адресу седишта именованог тела за оцењивање усаглашености (у даљем тексту: Именовано тело);
2) назив техничког прописа на који се решење односи и броја службеног гласила Републике Србије у коме је тај пропис објављен;
3) врсту, односно назив производа и друге податке ради ближе идентификације производа на које се решење о именовању
подносиоца захтева или решење о одбијању захтева односи;
4) обим именовања, односно детаљан опис послова за које је
утврђена оспособљеност Именованог тела;
5) идентификацију и име овлашћених лица одговорних за
потписивање исправа о усаглашености;
6) ограничења из члана 7. став 4. ове уредбе, када је то примењиво.
Члан 9.
Решење о именовању из члана 8. ове уредбе, надлежно министарство доставља министарству надлежном за вођење регистра
именованих тела, односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености (у даљем тексту: Регистар), ради уписа, у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање
усаглашености и прописом донетим на основу тог закона.
III. НАДЗОР НАД РАДОМ ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА
Члан 10.
Именовано тело дужно је да испуњава захтеве за именовање
из техничког прописа утврђене решењем о именовању, као и да на
захтев надлежног министарства, у року наведеном у том захтеву
достави тражене податке, обавештења и документацију у вези са
пословима за које је именовано.
Проверу над испуњавањем захтева из става 1. овог члана после издавања решења о именовању врши надлежно министарство.
Члан 11.
Ако се при вршењу провере из члана 10. ове уредбе код
Именованог тела утврдe неусаглашености у вези са пословима
из обима именовања или други недостаци у извршавању обавеза,
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надлежни министар доноси решење о суспензији или одузимању
именовања.
Суспензија именовања може бити делимична у односу на
решење о именовању. Максималан период трајања суспензије је
шест месеци од дана правноснажности решења о суспензији.
Пре доношења решења из става 1. овог члана, надлежни
министар може да одреди рок за отклањање недостатака који не
може бити дужи од 60 дана.
Решење из става 1. овог члана о одузимању именовања садржи и налог Именованом телу да изврши пренос документације у
вези са спровођењем оцењивања усаглашености другом Именованом телу уз сагласност странке по чијем захтеву је обављено оцењивање усаглашености, у складу са захтевим техничког прописа
када је то примењиво.
Решење о суспензији, односно одузимању именовања надлежно министарство доставља министарству надлежном за вођење
Регистра, ради уписа суспензије, односно брисања Именованог
тела из тог регистра, у складу са посебним прописом.
Члан 12.
Ако се преузимање, односно пренос документације у вези са
спровођењем оцењивања усаглашености из члана 11. ове уредбе
није могло извршити због тога што странка, по чијем захтеву је
вршено оцењивање усаглашености, више не постоји јер је брисана из Регистра привредних субјеката, Именовано тело коме је
решењем одузето именовање преноси документацију надлежном
министарству.
Документација из става 1. овог члана чува се у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, а најкасније до истека
рока утврђеног предметним техничким прописом.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Тела која су именована пре ступања на снагу ове уредбе, обављају те послове до доношења одлуке о именовању у складу са
техничким прописима који се доносе на основу закона којим се
уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашеноости.
Уколико није другачије прописано техничким прописом из
става 1. овог члана, именована тела најкасније у року од три месеца од дана почетка примене тог прописа, подносе захтев за именовање надлежном министарству, у складу са овом уредбом.
Тела из става 1. овог члана, која не поднесу захтев за именовање у прописаном року, односно тела за која надлежно министарство, утврди да не испуњавају прописане захтеве, неће моћи
да обављају послове као именована тела у смислу закона којим се
уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и ове уредбе.
Члан 14.
Даном почетка примене ове уредбе престају да важе одредбе Уредбе о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености, („Службени гласник РС”, број 98/09).
Поступци по поднетим захтевима за именовање који су започети пре ступања на снагу ове уредбе, спровешће се у складу са
Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености.
Члан 15.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1.
маја 2022. године.
05 број 110-1141/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18) и члана 43.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о измени Стратегије развоја правосуђа за период
2020–2025. године
1. У Стратегији развоја правосуђа за период 2020–2025. године („Службени гласник РС”, број 101/20), Део IX мења се и гласи:
„IX. АКЦИОНИ ПЛАН
У периоду од усвајања ове стратегије, а закључно са 31. децембром 2021. године, мере из Стратегије реализују се кроз спровођење активности из ревидираног Акционог плана за Поглавље
23, којим су и одређени носиоци за спровођење активности, као и
рокови и финансијска средства. Ревидирани Акциони план за Поглавље 23 садржи индикаторе утицаја и показатеље резултата на
основу којих се мери степен испуњености мера и активности.
За потребе спровођења ове стратегије у периоду 2022–2025.
године, Влада доноси посебан Акциони план за спровођење ове
стратегије.
Акционим планом се, у складу са циљевима и мерама из ове
стратегије, дефинишу активности кроз које се спроводи свака од
мера, одговорне институције и партнери, показатељи резултата
(индикатори), рокови, ресурси и њихови извори.”
2. Ову одлуку објавити на интернет страници Министарства
правде, Порталу е-Управе и интернет страници Владе.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 700-1166/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20)
и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о емисији дугорочних државних хартија од вредности
1. Република Србија емитује дугорочне државне хартије од
вредности ради финансирања буџетског дефицита, рефинансирања доспелих обавеза по основу јавног дуга и финансирања инвестиционих и програмских пројеката.
2. Основни елементи дугорочних државних хартија од вредности из тачке 1. ове одлуке су:
Емитент
Република Србија
Износ емисије
170.000.000 евра
Номинална вредност 1.000 евра
Датум емитовања
24. фебруар 2022. године

11. фебруар 2022.
Датум салдирања	28. фебруар 2022. године, односно два
радна дана од датума аукције за наредне аукције
Датум доспећа
28. август 2024. године
Купон
0,85% годишње
3. Дугорочне државне хартије од вредности емитују се у нематеријализованом облику и региструју код Централног регистра,
депоа и клиринга хартија од вредности АД Београд (у даљем тексту: Централни регистар).
4. Дугорочне државне хартије од вредности гласе на име.
5. Продајна цена дугорочних државних хартија од вредности
утврђује се у форми обвезница са полугодишњом исплатом купона. Датуми доспећа купона су 28. август 2022. године, 28. фебруар
2023. године, 28. август 2023. године, 28. фебруар 2024. године и
28. август 2024. године. Уколико датум доспећа дугорочних државних хартија од вредности или датум доспећа купона падне у
нерадан дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.
Износ продајне ценe дугорочних државних хартија од вредности емитованих у форми обвезница израчунава се по формули:
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примарном тржишту („Службени гласник РС”, бр. 100/14, 78/17,
66/18, 78/18 и 140/20) о томе одлучи.
9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 424-1135/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 3. став 2. Закона о уређењу тржишта пољопривредних производа („Службени гласник РС”, број 67/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о листи пољопривредних производа у секторима за
уређење тржишта пољопривредних производа

Легенда:
D – продајна цена
N – номинална вредност
pk – годишња купонска стопа
f – број купона у току године
p – извршна стопа приноса
K – укупан број купона који доспевају од дана продаје до
дана доспећа
d1 – број дана од датума продаје до дана доспећа следећег
купона
d2 – број дана у купонском периоду коме припада датум продаје.
У случају када се трговање врши у последњем купонском периоду, износ продајне цене државних хартија од вредности емитованих у форми обвезница израчунава се по формули:

1. Овом oдлуком утврђује се листа пољопривредних производа у секторима за уређење тржишта пољопривредних производа.
2. Листа пољопривредних производа из тачке 1. ове одлуке,
са тарифним ознакама, обухвата следеће производе:
1) Житарице
Сектор житарица обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака

Маниока, арорут, салеп, топинамбур, слатки кромпир и слично
корење и кртоле с високим садржајем скроба или инулина,
свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, цели, сечени или у
облику пелета; срж од саго дрвета:

0714 10 00 00

- Маниока (Cassava):

0714 30 00 00

- Јам (Dioscorea spp.):

0714 40 00 00

- Таро (Colocasia spp.):

0714 50 00 00

- Маланга (Xanthosoma spp.):

0714 90

- Остало:

0714 90 20 00

- - арорут, салеп и слично корење и кртоле са високим садржајем
скроба:

0714 90 90 00

- - остало

1001

Легенда:
D – продајна цена
N – номинална вредност
pk – годишња купонска стопа
f – број купона у току године
p – извршна стопа приноса
d1 – број дана од датума продаје до дана доспећа последњег
купона
d2 – број дана у купонском периоду коме припада датум продаје.
6. Пренос власништва на дугорочним државним хартијама од
вредности врши се у року од два радна дана од дана емисије, односно аукције на одговарајуће рачуне купаца хартија од вредности
који се воде код Централног регистра.
7. Номинална вредност дугорочних државних хартија од
вредности којe нису продатe до 31. децембра 2022. године, преноси се са емисионог рачуна на рачун окончања емисије Републике
Србије у Централном регистру.
8. Дугорочне државне хартије од вредности могу да буду
откупљене и пре рока њиховог доспећа, ако министар финансија
или лице које он овласти из члана 39. став 8. Уредбе о општим
условима за емисију и продају државних хартија од вредности на

Наименовање

0714

Пшеница и наполица:
- Тврда пшеница:

1001 11 00 00
1001 19 00 00

- - Семенска
- - Остала
- Остала:

1001 91

- - Семенска:

1001 91 20 00

- - - обична пшеница и наполица

1001 99 00 00

- - Остало:
ex пир, обична пшеница и наполица, осим за сетву

1002

Раж:

1002 10 00 00

- Семенска

1002 90 00 00

- Остала:

1003

Јечам:

1003 10 00 00

- Семенски

1003 90 00 00

- Остали

1004

Овас:

1004 10 00 00

- Семенски

1004 90 00 00

- Остали

1005

Кукуруз:

1005 10

- Семенски:

1005 10 90 00

- - остали

1005 90 00 00

- Остали

1007

Сорго у зрну:
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1007 10

- За сетву:

1007 10 90 00

- - остали

1008

Хељда, просо, семе за птице; Остале житарице:

1008 10 00 00

- Хељда
- Просо:

1008 21 00 00

- - За сетву

1008 29 00 00

- - Остали

1008 30 00 00

- Семе за птице

1008 40 00 00

- Фонио (Digitaria spp.)

1008 50 00 00

- Киноа (Chenopodium quinoa)

1008 60 00 00

- Тритикале

1008 90 00 00

- Остале житарице

1101 00

Брашно од пшенице или наполице:
- брашно од пшенице:

1101 00 11 00

- - од тврде пшенице

1101 00 15 00

- - од обичне пшенице и пира

1101 00 90 00

- - брашно од наполице

1102

Брашно од житарица, осим пшенице или наполице

1102 20

- Брашно кукурузно:

1102 20 10 00

- - са садржајем масноће не преко 1,5% по маси

1102 20 90 00

- - остало

1102 90

- Остало:

1102 90 10 00

- - брашно јечмено

1102 90 30 00
1102 90 70 00
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1104 29

- - Од осталих житарица:
- - - од јечма:

1104 29 04 00

- - - - ољуштена, обрезана или необрезана, гњечена или
негњечена

1104 29 05 00

- - - - перлирана

1104 29 08 00

- - - - остала
- - - остала:

1104 29 17 00

- - - - ољуштена, обрезана или необрезана, гњечена или
негњечена

1104 29 30 00

- - - - перлирана
- - - - само гњечена, другачије необрађена:

1104 29 51 00

- - - - - од пшенице

1104 29 55 00

- - - - - од ражи

1104 29 59 00

- - - - - остала
- - - - остала:

1104 29 81 00

- - - - - од пшенице

1104 29 85 00

- - - - - од ражи

1104 29 89 00

- - - - - остала

1104 30

- Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама или млевене:

1104 30 10 00

- - од пшенице

1104 30 90 00

- - од осталих житарица

1106

Брашно, гриз и прах, од сушеног махунастог поврћа које се
сврстава у тар. број 0713, од сагоа корења или кртола из тар.
броја 0714, или од производа из Главе 8, Царинске тарифе:

- - брашно овсено

1106 20

- Од сагоа или од корења или кртола из тар. броја 0714:

- - брашно ражано

1106 20 10 00

- - денатурисани

1102 90 90 00

- - остало

1106 20 90 00

- - остали

1103

Прекрупа од житарица, гриз и пелете:

1107

Слад, пржен или непржен:

- Прекрупа и гриз:

1107 10

- Непржен:

1103 11

- - Од пшенице:

1103 11 10 00

- - - од тврде пшенице

1107 10 11 00

- - - у облику брашна

1103 11 90 00

- - - од обичне пшенице и пира

1107 10 19 00

- - - остали

1103 13

- - Од кукуруза:

1103 13 10 00

- - - са садржајем масноће не преко 1,5% по маси

1107 10 91 00

- - - у облику брашна

1103 13 90 00

- - - остали

1107 10 99 00

- - - остали

1103 19

- - Од осталих житарица:

1107 20 00 00

- Пржен

1103 19 20 00

- - - од ражи или јечма

1108

Скроб; Инулин:

1103 19 40 00

- - - од овса

1103 19 90 00

- - - остали

1108 11 00 00

- - Пшенични скроб

1103 20

- Пелети:

1108 12 00 00

- - Кукурузни скроб

1103 20 25 00

- - од ражи или јечма

1108 13 00 00

- - Скроб од кромпира

1103 20 30 00

- - од овса

1108 14 00 00

- - Скроб од маниоке

1103 20 40 00

- - од кукуруза

1108 19

- - Остали скроб:

1103 20 60 00

- - од пшенице

1108 19 90 00

- - - остали

1103 20 90 00

- - остали

1109 00 00 00

Глутен од пшенице, осушен или неосушен

1104

Житарице у зрну другачије обрађене (нпр.: ољуштене, ваљане у
љуспицама, перлиране, обрезане или гњечене), осим пиринча из
тар. броја 1006; Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама
или млевене:

1702

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу,
глукозу и фруктозу у чврстом стању; Шећерни сирупи без
додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење;
Вештачки мед, помешан или непомешан са природним медом;
Карамел:

1104 12

- - Од овса:

1702 30

1104 12 10 00

- - - ваљана

- Глукоза и глукозни сируп без садржаја фруктозе или са
садржајем фруктозе мање од 20% по маси у сувом стању:

1104 12 90 00

- - - у облику љуспица

1104 19

- - Од осталих житарица:

1104 19 10 00

- - - од пшенице

1104 19 30 00

- - - од ражи

1104 19 50 00

- - - од кукуруза

- Зрна ваљана или у облику љуспица:

- - - од јечма:
1104 19 61 00

- - - - ваљана

1104 19 69 00

- - - - у облику љуспица

1104 19 99 00

- - - - остала

- - - остала:
- Другачије обрађена зрна (нпр.: ољуштена, перлирана, обрезана
или гњечена):
1104 22

- - Од овса:

1104 22 40 00

- - - ољуштена, обрезана или необрезана, гњечена или негњечена

1104 22 50 00

- - - перлирана

1104 22 95 00

- - - остала

1104 23

- - Од кукуруза:

1104 23 40 00

- - - ољуштена, обрезана или необрезана, гњечена или
негњечена; перлирана

1104 23 98 00

- - - остала

- - од пшенице:

- - Остали:

- Скроб:

- - остало:
1702 30 50 00

- - - у облику белог кристалног праха, агломерисаног или
неагломерисаног
ex са садржајем глукозе мањим од 99% по маси, у сувом стању

1702 30 90 00

- - - остало
ex са садржајем глукозе мањим од 99% по маси, у сувом стању

1702 40

- Глукоза и глукозни сируп, који у сувом стању садрже од 20%,
али не преко 50% фруктозе по маси, искључујући инвертни
шећер:

1702 40 90 00

- - остало

1702 90

- Остало, укључујући инвертни шећер и остали шећер и
мешавине шећерног сирупа који у сувом стању садрже 50%
фруктозе по маси:

1702 90 50 00

- - малтодекстрин и сируп од малтодекстрина
- - карамел:
- - - остало:

1702 90 75 00

- - - - у облику праха, агломерисан или неагломерисан

1702 90 79 00

- - - - остало

2106

Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити
обухваћени:

2106 90

- Остало:
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- - сируп од шећера, ароматизовани или бојени:

- - - са садржајем скроба, глукозе, глукозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, који се
сврставају у тар. подбројеве 1702 30 50 до 1702 30 90, 1702 40
90, 1702 90 50 и 2106 90 55 или млечних производа:

- - - остали
2106 90 55 00

- - - - глукозни сируп и малтодекастрински сируп

2302

Мекиње, и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом житарица и легуминозног биља, непелетизовани
или пелетизовани:

2302 10

- Од кукуруза:

2302 10 10 00

- - са садржајем скроба не преко 35% по маси

2302 10 90 00

- - остало

2302 30

- Од пшенице:

2302 30 10 00

- - у којима садржај скроба није преко 28% по маси, а део који
пролази кроз сито са отвором од 0,2 mm не прелази 10% по маси
или, алтернативно, део који пролази кроз сито садржи преко
1,5% пепела по маси, рачунато на суви производ

2302 30 90 00

- - остало

2302 40

- Од осталих житарица:

- - - - са садржајем скроба, глукозе, глукозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа:
- - - - - без садржаја скроба или са садржајем скроба 10% или
мање по маси:
2309 90 31 00

- - - - - - без садржаја млечних производа или са садржајем тих
производа мањим од 10% по маси

2309 90 33 00

- - - - - - са садржајем млечних производа не мање од 10%, али
мање од 50% по маси
- - - - - са садржајем скроба већим од 10% али не већим од 30%
по маси:

2309 90 41 00

- - - - - - без садржаја млечних производа или са садржајем тих
производа мањим од 10% по маси

2309 90 43 00

- - - - - - са садржајем млечних производа не мање од 10%, али
мање од 50% по маси

- - остало:
2302 40 10 00

- - - у којима је садржај скроба није преко 28% по маси, а део
који пролази кроз сито са отвором од 0,2 mm не прелази 10%
по маси или, алтернативно, део који пролази кроз сито садржи
преко 1,5% пепела по маси, рачунато на суви производ

2302 40 90 00

- - - остало

2302 50 00 00

- Од легуминозног биља

2303

Остаци од производње скроба и слични остаци, резанци од
шећерне репе, остаци од шећерне трске и остали отпаци
индустрије шећера, остаци и отпаци из пивара или дестилација,
непелетизовани или пелетизовани:

2303 10

- Остаци од производње скроба и слични остаци:
- - остаци од производње скроба из кукуруза (осим
концентрисаних течности за натапање), са садржајем
беланчевина, рачунато на суви производ:

2303 10 11 00

- - - преко 40% по маси

2303 10 19 00

- - - не преко 40% по маси

2303 10 90 00

- - остало

2303 30 00 00

- Отпаци из пивара или дестилaција

2306

Уљане погаче и остали чврсти остаци, млевени или немлевени,
пелетизовани или непелетизовани, добијени екстракцијом масти
или уља биљног или микробног порекла осим оних из тар. бр.
2304 и 2305:
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- - - - - са садржајем скроба преко 30% по маси:
2309 90 51 00

- - - - - - без садржаја млечних производа или са садржајем тих
производа мањим од 10% по маси

2309 90 53 00

- - - - - - са садржајем млечних производа не мање од 10%, али
мање од 50% по маси

2) Шећер
Сектор шећера обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака
1212

Наименовање
Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа и шећерна
трска, свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, млевени или
немлевени; Коштице и језгра плодова биљака и остали биљни
производи (укључујући непржен корен цикорије, врсте Cichorium
intybus sativum) врста која се првенствено употребљава за људску
исхрану, на другом месту непоменути нити укључени:
- Остало:

1212 91

- - Шећерна репа:

1212 91 20 00

- - - осушена, млевена или немлевена

1212 91 80 00

- - - остало

1212 93 00 00

- - Шећерна трска

1701

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста
сахароза, у чврстом стању:

2306 90

- Остало:

2306 90 05 00

- - од кукурузних клица

2308 00

Биљни материјали, биљни отпаци и остаци од прераде
биљних материјала и споредни производи, пелетизовани или
непелетизовани, који се употребљавају за исхрану животиња, на
другом месту непоменути нити обухваћени:

1701 12

- - Шећер од шећерне репе:

2308 00 40 00

- жир и дивљи кестен; кљук или комнина од воћа, осим грожђа

1701 12 10 00

- - - за рафинисање

2309

Препарати који се употребљавају за исхрану животиња

1701 12 90 00

- - - остали

2309 10

- Храна за псе и мачке припремљена за продају на малао:

1701 13

- - Шећер од шећерне трске наведен у Напомени за тарифни
подброј 2 уз Главу 17. Царинске тарифе :

1701 13 10 00

- - - за рафинисање

1701 13 90 00

- - - oстали

1701 14

- - Остали шећери од шећерне трске:

1701 14 10 00

- - - за рафинисање

- - са садржајем скроба, глукозе, глукозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, који се
сврставају у тар. подбројеве 1702 30 50 до 1702 30 90, 1702 40
90, 1702 90 50 и 2106 90 55, или млечних производа:
- - - са садржајем скроба, глукозе, глукозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа:

- Сиров шећер без додатих средстава за ароматизацију или
материја за бојење:

- - - - без садржаја скроба или са садржајем скроба не преко 10%
по маси:

1701 14 90 00

2309 10 11 00

- - - - - без садржаја млечних производа или са садржајем тих
производа мање од 10% по маси

1701 91 00 00

- - Са додатим средствима за ароматизацију или материја за
бојење

2309 10 13 00

- - - - - са садржајем млечних производа не мање од 10%, али
мање од 50% по маси

1701 99

- - Остало:

- - - - са садржајем скроба преко 10% али не већим од 30% по
маси:

1701 99 10 00

- - - бели шећер

1701 99 90 00

- - - oстало

1702

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу,
глукозу и фруктозу у чврстом стању; Шећерни сирупи без
садржаја додатих средстава за ароматизацију или материја за
бојење; Вештачки мед, помешан или непомешан са природним
медом; Карамел:

2309 10 31 00

- - - - - без садржаја млечних производа или са садржајем тих
производа мањим од 10% по маси

2309 10 33 00

- - - - - са садржајем млечних производа не мање од 10%, али
мање од 50% по маси

- - - oстали
- Остало

- - - - са садржајем скроба преко 30% по маси:

1702 20

- Шећер и сируп од јавора:

2309 10 51 00

- - - - - без садржаја млечних производа или са садржајем тих
производа мањим од 10% по маси

1702 20 10 00

- - шећер од јавора у чврстом стању, са додатим средствима за
ароматизацију или материја за бојење

2309 10 53 00

- - - - - са садржајем млечних производа не мање од 10%, али
мање од 50% по маси

1702 20 90 00

- - остало

1702 30

- Глукоза и глукозни сируп без садржаја фруктозе или са
садржајем фруктозе мање од 20% по маси у сувом стању:

1702 30 10 00

- - изоглукоза

1702 40

- Глукоза и глукозни сируп, који у сувом стању садрже од 20%,
али не преко 50% фруктозе по маси, искључујући инвертни
шећер:

2309 90

- Остало:

2309 90 20 00

- - Производи наведени у додатној Напомени 5. уз Главу 23.
Царинске тарифе
- - Остало, укључујући подсмеше:
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1702 40 10 00

- - изоглукоза

0713 10

- Грашак (Pisium sativum):

1702 60

- Остала фруктоза и фруктозни сируп, који у сувом стању садрже
више од 50% фруктозе по маси, искључујући инвертни шећер:

0713 10 10 00

- - семенски

0713 20 00 00

- Сланутак (наут) (garbanzos)

1702 60 10 00

- - изоглукоза

1702 60 80 00

- - инулин сируп

1702 60 95 00

- - oстало

1702 90

- Остало, укључујући инвертни шећер и остали шећери и
мешавине шећерног сирупа који у сувом стању садрже 50%
фруктозе по маси:

1702 90 30 00

ex семенски
- Пасуљ и боранија (Vigna spp., Phaseolus spp.):

- - - који садржи 50% или више по маси сахарозе у сувој материји

1702 90 80 00

- - инулин сируп

1702 90 95 00

- - oстало

1703

Меласе добијене приликом екстракције или рафинисање шећера:

1703 10 00 00

- Mеласа од шећерне трске

1703 90 00 00

- Oстало

2106

Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити
обухваћени:

2106 90

- Остало:
- - сирупи од шећера, ароматизовани или бојени:
- - - изоглукозни сируп

2106 90 59 00

- - - - oстали

2303

Остаци од производње скроба и слични остаци, резанци од
шећерне репе, остаци од шећерне трске и остали отпаци
индустрије шећера, остаци и отпаци из пивара или дестилација,
непелетизовани или пелетизовани:
- Резанци од шећерне репе, отпаци од шећерне трске и други
отпаци од производње шећера:

2303 20 10 00

- - резанци од шећерне репе

2303 20 90 00

- - остали

3) Суво крмно биље
Сектор сувог крмног биља обухвата производе наведене у
следећој табели:
Тарифна ознака

Наименовање
Бросква, сточна репа, корењаче за сточну храну, сено, луцерка
(alfalfa), детелина, еспарзета, сточни кељ, вучика, грахорица
и слични производи за сточну храну, укључујући и у облику
пелета:

1214 10 00 00

- Брашно и пелет од луцерке (аlfalfa)
ex вештачки, сушени загревањем или другачије сушени и
самлевени

1214 90

- Oстало:

1214 90 90 00

- - остало
ex луцерка, детелина, еспарзета, вучика, грахорица и слични
производи за сточну храну укључујући и у облику пелета
вештачки сушени загревањем, осим сена и сточног кеља и
производа који садрже сено као и луцерка, детелина, еспарзета,
вучика и слични производи за сточну храну укључујући и у
облику пелета другачије сушени и самлевени

2309

Препарати који се употребљавају за исхрану животиња

2309 90

- Oстало:
- - остало, укључујући предсмеше:
- - - остало:

2309 90 96

- - - - остало:

2309 90 96 90

- - - - - остало

0713 33

- - Пасуљ обичан и боранија (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10 00

- - - за сетву

0713 34 00 00

- - Бамбара (Vigna subterranea или Voandzeia subterranea)
ex за сетву

0713 35 00 00

ex Протеински концентрати добијени од сока луцерке и сока
траве и дехидрирани производи добијени искључиво од чврстих
остатака и сока насталог припремом наведених концентрата

4) Семе
Тарифна ознака

Наименовање
Сушено поврће, цело, сечено у комаде или млевено, али даље
неприпремљено:

- - Oстали:
ex млетачки грашак (црноокица) (Vigna unguiculata), за сетву
ex остали, за сетву

0713 40 00 00

- Сочиво
ex за сетву
- Боб (Vicia faba var major) или коњски боб (Vicia faba var equina,
Vicia faba var minor)
ex за сетву

0713 60 00 00

- Голубији грашак (Cajanus cajan)
ex за сетву

0713 90 00 00

- Oстало
ex за сетву

1001

Пшеница и наполица:
- Остала:

1001 91

- - Семенска:

1001 91 10 00

- - - пир

1001 91 90 00

- - - oстало

1005

Кукуруз:

1005 10

- Семенски:
- - хибриди:

1005 10 13 00

- - - тролинијски хибриди

1005 10 15 00

- - - обични хибриди

1005 10 18 00

- - - oстали

1006

Пиринач:

1006 10

- Пиринач у љусци (арпа или сиров):

1006 10 10 00

- - За сетву

1007

Сорго и зрну:

1007 10

- За сетву:

1007 10 10 00

- - хибриди

1201

Соја у зрну, ломљена или неломљена:

1201 10 00 00

- За сетву

1202

Кикирики, непржен, непечен, у љусци или без љуске, ломљен
или неломљен:

1202 30 00 00

- За сетву

1204 00

Семе лана, ломљено или неломљено:

1204 00 10 00

- за сетву

1205

Семе уљане репице ломљено или неломљено:

1205 10

- Семе уљане репице са малом количином ерука киселине:

1205 10 10 00

- - за сетву

1205 90 00 00

- Oстало
ex за сетву

1206 00

Семе сунцокрета, ломљено или неломљено:

1206 00 10 00

- за сетву

1207

Остало уљано семе и плодови, ломљено или неломљено:

1207 10 00 00

- Палмини ораси и језгра

Сектор семена обухвата производе наведене у следећој табели:
0712

- - Сточни грашак (Vigna unguiculata)
ex за сетву

0713 39 00 00

0713 50 00 00

- - - oстали:

1214

- - Пасуљ ситни црвени (Adzuki) пасуљ (Phaseolus или Vigna
angularis)
ex за сетву

1702 90 71 00

2303 20

- - Пасуљ врста Vigna mungo Hepper или Vigna radiata, Wilczek
ex за сетву

0713 32 00 00

- - изоглукоза
- - карамел:

2106 90 30 00

0713 31 00 00

ex за сетву
- Семе памука
1207 21 00 00

- - Семенско

1207 30 00 00

- Семе рицинуса
ex семенско

- Остало поврће; Мешавине поврћа:
- - Кукуруз шећерац (Zea mays var saccharata):

1207 40

- Семе сусама:

0712 90 11 00

- - - хибриди за сетву

1207 40 10 00

- - семенско

0713

Сушено махунасто поврће у зрну, ољуштено или неољуштено
или ломљено:

1207 50

- Семе слачице:

1207 50 10 00

- - семенско
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- Семе шафранике (Carthamus tinctorius)

0703 10

- Црни лук и шалот:
- - црни лук:

ex семенско
1207 70 00 00

39

- Семе диње

0703 10 11 00

- - - арпаџик

ex семенско

0703 10 19 00

- - - остали

- Oстало:

0703 10 90 00

- - Шалот

1207 91

- - Семе мака:

0703 20 00 00

- Бели лук

1207 91 10 00

- - - семенско

0703 90 00 00

- Празилук и остали лукови

1207 99

- - Остало:

0704

1207 99 20 00

- - - семенско

Купус, карфиол, келераба, кељ и слично купусно јестиво поврће,
свежи или расхлађени:

1209

Семе, плодови и споре за сетву:

1209 10 00 00

- Семе шећерне репе

1209 21 00 00

- - Семе луцерке (Alfalfa)

1209 22

- - Семе детелине (Trifolium spp.):

1209 22 10 00

- - - семе црвене детелине (Trifolium pratense L.)

1209 22 80 00

- - - oстало

1209 23

- - Семе вијука:

1209 23 11 00

- - - семе ливадског вијука (Festuca pratensis Huds)

1209 23 15 00

- - - семе црвеног вијука (Festuca rubra L.)

- Семе крмног биља:

0704 10

- Карфиол и броколи:

0704 10 10
00

- - карфиол и главичасти броколи

0704 10 90
00

- - остали

0704 20 00 00

- Кељ пупчар

0704 90

- Остало:

0704 90 10 00

- - купус, бели и црвени

0704 90 90 00

- - остало

0705

Салата (Lactuca sativa) и цикорија (Cichorium spp.), свежи или
расхлађени:

1209 23 80 00

- - - остало

1209 24 00 00

- - Семе Кентаки, плаве траве (Poa pratensis L.)

0705 11 00 00

1209 25

- - Семе љуља (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

0705 19 00 00

1209 25 10 00

- - - семе италијанског љуља (укључујући Lolium multiflorum
Lam.)

1209 25 90 00

- - - семе енглеског љуља (Lolium perenne L.)

1209 29

- - Остало:

1209 29 45 00

- - - семе Тимотијеве траве; семе грахорице; семе рода Poa (Poa
palustris L., Poa trivialis L.); семе јежевине (Dactylis glomerata L.);
семе пиревине (Agrostis)

1209 29 50 00

- - - семе вучике

1209 29 60 00

- - - семе репе (Beta vulgaris var. Alba)

1209 29 80 00

- - - остало

1209 30 00 00

- Салата:

- Семе травнатог биља, које се углавном гаји због цвета
- Остало:

1209 91

- - Семе поврћа:

1209 91 30 00

- - - семе салатне цвекле или репе за салату (Beta vulgaris var.
conditiva)

1209 91 80 00

- - - остало

1209 99

- - Остало:

1209 99 10 00

- - - семе шумског дрвећа
- - - остало:

1209 99 91 00

- - - - семе биља које се углавном гаји због цвета, осим оног из
тар. подброја 1209 30

1209 99 99 00

- - - - остало

Сектор хмеља обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака

Наименовање

1210

Хмељ, свеж или сушен, дробљен или недробљен, било да јесте
или није у праху или у облику пелета; Лупулин:

1210 10 00 00

- Хмељ недробљен нити млевен нити у облику пелета

1210 20

- Хмељ, дробљен, млевен или у облику пелета; Лупулин:

1210 20 10 00

- - хмељ, дробљен, млевен или у облику пелета са већим
садржајем лупулина; лупулин

1210 20 90 00

- - остали

1302

Биљни сокови и екстракти; Пектинске материје, пектинати и
пектати; Агар-агар и остале слузи и згушњивачи, добијени од
биљних производа, модификовани или немодификовани:
- Биљни сокови и екстракти:

1302 13 00 00

- - Од хмеља

6) Воће и поврће
Сектор воћа и поврћа обухвата производе наведене у следећој табели:

- - Остала
- Цикорија:

0705 21 00 00

- - Радич (Cichorium intybus var foliosum)

0705 29 00 00

- - остало

0706

Шаргарепа, репа угарњача (бела репа), цвекла, целер корењаш,
ротквице и слично јестиво коренасто поврће, свеже или
расхлађено:

0706 10 00 00

- Шаргарепа и репа угарњача (бела репа)

0706 90

- Остало:

0706 90 10 00

- - целер (корењаш или немачки целер)

0706 90 30 00

- - рен (Cochlearia armoracia)

0706 90 90 00

- - остало

0707 00

Краставци и корнишони, свежи или расхлађени:

0707 00 05 00

- краставци

0707 00 90 00

- корнишони

0708

Махунасто поврће, у махунама или зрну, свеже или расхлађено:

0708 10 00 00

- Грашак (Pisum sativum)

0708 20 00 00

- Пасуљ и боранија (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00 00

- Остало махунасто поврће

0709

Остало поврће, свеже или расхлађено:

0709 20 00 00

- Шпаргле

0709 30 00 00

- Плави патлиџан

0709 40 00 00

5) Хмељ

- - Салата главичаста

- Целер, осим целера корењаша
- Печурке и тартуфи:

0709 51 00 00

- - Печурке рода Agaricus

0709 52 00 00

- - Печурке рода Boletus

0709 53 00 00

- - Печурке рода Cantharellus

0709 54 00 00

- - Шитаке (Lentinus edodes)

0709 55 00 00

- - Мацутаке (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare,
Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma
caligatum)

0709 56 00 00

- - Тартуфи (Tuber spp.)

0709 59 00 00

- - Остале

0709 60

- Паприке из рода Capsicum или из рода Pimenta:

0709 60 10 00

- - слатка паприка

0709 70 00 00

- Спанаћ, новозеландски спанаћ и лобода
- Остало:

0709 91 00 00

- - Артичоке

0709 93

- - Бундеве и тикве (Cucurbita spp.):

0709 93 10 00

- - - тиквице

0709 93 90 00

- - - остало

0709 99

- - Остало:

0709 99 10 00

- - - поврће које служи као салата, осим салате Lactuca sativa и
цикорије (Cichorium spp.)

0709 99 20 00

- - - бросква (бела репа) и шпанска артичока

0702 00 00 00

Парадајз свеж или расхлађен

0709 99 40 00

- - - капар

0703

Црни лук, шалот бели лук, празилук и остали лукови, свежи или
расхлађени:

0709 99 50 00

- - - коморач

0709 99 60 00

- - - кукуруз шећерац

Тарифна ознака

Наименовање
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0709 99 90 00

- - - остало

0805 50 10 00

- - лимун (Citrus limon, Citrus limonum)

0714

Маниока, арорут, салеп, топинамбур, слатки кромпир и слично
корење и кртоле с високим садржајем скроба или инулина,
свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, цели, сечени или у
облику пелета; срж од саго дрвета:

0805 50 90 00

- - лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0714 20

- Слатки кромпир:

0714 20 10 00

- - свеж, цео, намењен за људску исхрану

0714 20 90 00

- - остали

0714 90 90 00

- - остало

0805 90 00 00

- Остали

0806

Грожђе, свеже или суво:

0806 10

- Свеже:

0806 10 10 00

- - стоно грожђе

0807

Диње, лубенице и папаје, свеже:
- Диње и лубенице:

ех јерусалимска артичока

0807 11 00 00

- - Лубенице

Остало језграсто воће у љусци, свеже или суво, у љусци или без
љуске, ољуштено или неољуштено:

0807 19 00 00

- - Остало

0807 20 00 00

- Папаје

- Бадеми:

0808

Јабуке, крушке и дуње, свеже:

0802 11

- - У љусци:

0808 10

- Јабуке:

0802 11 10 00

- - - горки

0808 10 10 00

0802 11 90 00

- - - остали

- - jабуке за вино од јабуке (cider), неупаковане (in bulk), од 16.
септембра до 15. децембра:

0802 12

- - Без љуске:

0808 10 80 00

- - Остале

0802 12 10 00

- - - горки

0808 30

- Крушке:

0802 12 90 00

- - - остали

0808 30 10 00

- - крушке за вино од крушке (perry), неупаковане (in bulk), од 1.
августа до 31. децембра:

0808 30 90 00

- - остале

0808 40 00 00

- Дуње

0809

Кајсије, трешње и вишње, брескве (укључујући нектарине),
шљиве и дивље шљиве, свеже:

0809 10 00 00

- Кајсије

0802

- Лешници (Corylus spp.):
0802 21 00 00

- - У љусци

0802 22 00 00

- - Без љуске
- Обични ораси:

0802 31 00 00

- - У љусци

0802 32 00 00

- - Без љуске
- Кестење (Castanea spp.)

0802 41 00 00

- - У љусци

0802 42 00 00

- - Без љуске
- Пистаћи

0802 51 00 00

- - У љусци

0802 52 00 00

- - Без љуске
- Макадамски орашчићи:

0802 61 00 00

- - У љусци

0802 62 00 00

- - Без љуске
- Остало :

0802 91 00 00

- - Семенка бора (пињол), у љусци

0802 92 00 00

- - Семенка бора (пињол), без љуске

0802 99

- - Остало :

0802 99 10 00

- - орах пекан

0802 99 90 00

- - остало

0803

Банане, укључујући брашнасте банане („plantainsˮ), свеже или
суве:

0803 10

- брашнасте банане („plantainsˮ)

0803 10 10 00

- - свеже

0803 10 90 00

- - суве

0804

Урме, смокве, ананас, авокадо, гуава, манго и мангуста, свежи
или суви:

0804 20

- Смокве:

0804 20 10 00

- - свеже

0804 30 00 00

- Ананас

0804 40 00 00

- Авокадо

0804 50 00 00

- Гуава, манго и мангуста

0805

Агруми, свежи или суви:

0805 10

- Поморанџе:
- - слатке поморанџе, свеже:

0805 10 22 00

- - - навел поморанџе

0805 10 24 00

- - - беле поморанџе

0805 10 28 00

- - - остале

0805 10 80 00

- - остале

- Трешње и вишње:
0809 21 00 00

- - Вишње (Prunus cerasus)

0809 29 00 00

- - Остало

0809 30

- Брескве, укључујући нектарине:

0809 30 10 00

- - нектарине

0809 30 90 00

- - остале

0809 40

- Шљиве и дивље шљиве:

0809 40 05 00

- - шљиве

0809 40 90 00

- - дивље шљиве

0810

Остало воће, свеже:

0810 10 00 00

- Јагоде

0810 20

- Малине, купине, дудиње и логањске бобице:

0810 20 10 00

- - малине

0810 20 90 00

- - остало

0810 30

- Црне, беле или црвене рибизле и огрозди:

0810 30 10 00

- - црне рибизле

0810 30 30 00

- - црвене рибизле

0810 30 90 00

- - остало

0810 40

- Бруснице, боровнице и остало воће рода Vaccinium:

0810 40 10 00

- - планинске бруснице (воће врсте Vaccinium vitis - idaea)

0810 40 30 00

- - воће врсте Vaccinium myrtillus

0810 40 50 00

- - воће врсте Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum

0810 40 90 00

- - остало

0810 50 00 00

- Киви

0810 60 00 00

- „Duriansˮ

0810 70 00 00

- Персимони

0810 90

- Остало:

0810 90 20 00

- - тамаринде, акажу-јабуке, лучице, индијска крушка, саподила
шљиве, пасионке, карамболе и питаје

0810 90 75 00

- - остало

0813

Воће, суво, осим оног које се сврстава у тар. бр. 0801 до 0806;
мешавине језграстог или сувог воћа из Главе 8 Царинске
тарифе:

0813 50

- Мешавине језграстог или сувог воћа из Главе 8 Царинске
тарифе:
- - мешавине искључиво језграстог воћа из тар. бр. 0801 и 0802:

- Мандарине (укључујући тангерске и сатсума), клементине,
вилкинг и слични хибриди агрума:

0813 50 31 00

- - - од језграстог тропског воћа

0805 21

- - Мандарине (укључујући тангерске и сатсума):

0813 50 39 00

- - - остале

0805 21 10 00

- - - сатсума

0910

0805 21 90 00

- - - остале

Ђумбир, шафран, куркума, мајчина душица, лорбер у листу, кари
и остали зачини:

0805 22 00 00

- - Клементине

0910 20

- Шафран:

0805 29

- - Остале:

0910 20 10 00

- - недробљен нити млевен

0805 29 00 10

- - - монреалке и вилкинг

0910 20 90 00

- - Дробљен или млевен

0805 29 00 90

- - - остале

0805 40 00 00

- Грејпфрут и помело

0805 50

- Лимун (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus
aurantifolia, Citrus Latifolia):

- Остали зачини:
0910 99

- - Остало:
- - - мајчина душица:
- - - - недробљена нити млевена

11. фебруар 2022.
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0910 99 31 00

- - - - - дивља мајчина душица (Thymus serpyllum L)

0712 90 19 00

- - - остали

0910 99 33 00

- - - - - остала

0712 90 30 00

- - парадајз

1211

Биље и делови биља (укључујући семење и плодове), врста
које се првенствено употребљавају у производњи мириса,
фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе,
свеже, расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или несечено,
дробљено или недробљено, у праху или не:

0712 90 50 00

- - шаргарепа

1211 90

- Остало:

1211 90 86

- - остало:
- - - свеже или сушено:

1211 90 86 25

- - - - нана
ех свежа или расхлађена

1211 90 86 55

- - - - остало
ех босиљак, матичњак, оригано (Origanum vulgare), рузмарин,
жалфија свежи или расхлађени

1212

Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа и шећерна
трска, свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, млевени или
немлевени; Коштице и језгра плодова биљака и остали биљни
производи (укључујући непржен корен цикорије, врсте Cichorium
intybus sativum) врста која се првенствено употребљава за
људску исхрану, на другом месту непоменути нити укључени:
- Остало:

1212 92 00 00

Сектор прерађевина од воћа и поврћа обухвата производе наведене у следећој табели:

Урме, смокве, ананас, авокадо, гуава, манго и мангуста, свежи
или суви:

0804 20

- Смокве:

0804 20 90 00

- - суве

0806

Грожђе, свеже или суво:

0806 20

- Суво:

0806 20 10 00

- - коринт

0806 20 30 00

- - султанина

0806 20 90 00

- - остало

0811

Воће, некувано или кувано у води или пари, смрзнуто са
садржајем додатог шећера или друге материје за заслађивање
или без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање:

0811 10

Поврће (некувано или кувано у води или пари), смрзнуто:

0710 10 00 00

- Кромпир
- Махунасто поврће у зрну или махунама:

0710 21 00 00

- - Грашак (Pisum sativum)

0710 22 00 00

- - Пасуљ и боранија (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00 00

- - Остало

0710 30 00 00

- Спанаћ, новозеландски спанаћ и лобода

0710 80

- Остало поврће:
- - паприка из рода Capsicum или из рода Pimenta:
- - - слатка паприка
- - Јестиве печурке:

0710 80 61 00

- - - рода Agaricus

0710 80 69 00

- - - остале

0710 80 70 00

- - парадајз

0710 80 80 00

- - артичоке

0710 80 85 00

- - шпаргле

0710 80 95 00

- - остало

0710 90 00 00

- Мешавине поврћа

0711

Поврће, привремено конзервисано, али у таквом стању
неподесно за непосредну исхрану:
- Краставци и корнишони
- Јестиве печурке и трифле:

0711 51 00 00

- - Печурке рода Agaricus

0711 59 00 00

- - Остале

0711 90 00

- Остало поврће; Mешавине поврћа:
- - поврће:

0711 90 50 00

- - - црни лук

0711 90 70 00

- - - капар

0711 90 80 00

- - - остало

0711 90 90 00

- - мешавине поврћа

- Јагоде:

0811 10 11 00

- - - са садржајем шећера преко 13% по маси

0811 10 19 00

- - - остале

0811 10 90 00

- - остало

0811 20

- Малине, купине, дудиње, логањске бобице, црне, беле или
црвене рибизле и огрозди:
- - са садржајем додатог шећера или других материја за
заслађивање:

Наименовање

0710

0711 40 00 00

0804

- - Рошчићи

Тарифна ознака

- - остало
ех осим маслина из тар. броја 0709 92 10 00 и 0709 92 90 00,
Главе 7 Царинске тарифе

- - са садржајем додатог шећера или друге материје за
заслађивање:

7) Прерађевине од воћа и поврћа

0710 80 51 00

0712 90 90 00
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ех мешавине поврћа које не садрже маслине из тар. броја 0709 92
10 00 и 0709 92 90 00 Главе 7, Царинске тарифе

0811 20 11 00
0811 20 19 00

- - - са садржајем шећера преко 13% по маси
- - - остали
- - остало:

0811 20 31 00

- - - малине:

0811 20 39 00

- - - црне рибизле

0811 20 51 00

- - - црвене рибизле

0811 20 59

- - - купине и дудиње

0811 20 59 10

- - - - купине:

0811 20 59 90

- - - - дудиње

0811 20 90 00

- - - остало

0811 90

- Остало:
- - са садржајем додатог шећера или других материја за
заслађивање:
- - - са садржајем шећера преко 13% по маси:

0811 90 11 00
0811 90 19 00

- - - - тропско воће, укључујући тропско језграсто воће
- - - - остало
- - - остало:

0811 90 31 00
0811 90 39 00

- - - - тропско воће, укључујући тропско језграсто воће
- - - - остало
- - остало:

0811 90 50 00
0811 90 70 00

- - - воће врсте Vaccinium myrtillus
- - - воће врсте Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium
- - - трешње и вишње:

0811 90 75 00

- - - - вишње (Prunus cerasus):

0811 90 80 00

- - - - остало

0811 90 85 00

- - - тропско воће, укључујући тропско језграсто воће

0811 90 95

- - - остало:

0811 90 95 10

- - - - кајсије

0811 90 95 20

- - - - брескве

0811 90 95 90

- - - - остало
ех осим смрзнутих банана

0812

Воће и језграсто воће, привремено конзервисано, али у таквом
стању неподесно за непосредну исхрану

- Црни лук

0812 10 00 00

- Трешње и вишње

- Јестиве печурке, јудино уво (Auricularia spp.), дрхталица
(Tremella spp.) и трифле:

0812 90

- Остало:

0812 90 25 00

- - кајсије и поморанџе

0712 31 00 00

- - Печурке рода Agaricus

0812 90 30 00

- - папаје

0712 32 00 00

- - Јудино уво (Auricularia spp.)

0812 90 40 00

- - воће врсте Vaccinium myrtillus

0712 33 00 00

- - Дрхталица (Tremella spp.)

0812 90 70 00

0712 34 00 00

- - Шитаке (Lentinus edodes)

0712 39 00 00

- - Остале

- - гуава, манго, мангуста, тамаринда, акажу - јабуке, лучице,
индијске крушке, саподила шљиве, пасионке, карамболе, питаје
и тропско језграсто воће

0712 90

- Остало поврће; мешавине поврћа:

0712

Сушено поврће, цело, сечено у комаде или млевено, али даље
неприпремљено:

0712 20 00 00

- - кукуруз шећерац (Zea mays var saccharata):

0812 90 98 00

- - остало
ех осим привремено конзервисаних банана
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0813

Воће, суво, осим оног које се сврстава у тар. бр. 0801 до 0806;
Мешавине језграстог или сувог воћа из Главе 8 Царинске тарифе:

0813 10 00 00

- Кајсије

0813 20 00 00

- Шљиве

0813 30 00 00

- Јабуке

0813 40

- Остало воће:

0813 40 10 00

- - брескве, укључујући нектарине

0813 40 30 00

- - крушке

0813 40 50 00

- - папаје

0813 40 65 00

11. фебруар 2022.
2003 90 90 00

- остале

2004

Остало поврће припремљено или конзервисано на други
начин осим у сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, осим
производа из тарифног броја 2006 Главе 20, Царинске тарифе::

2004 10

- Кромпир:

2004 10 00 00

- - куван, неприпремљен на други начин
- - остали:

2004 10 99 00

- - - остали

2004 90

- Остало поврће и мешавине поврћа:

- - тамаринде, акажу-јабуке, лучице, индијске крушке, саподила
шљиве, пасионке, карамболе и питаје

2004 90 30 00

- - кисели купус, капар и маслине

0813 40 95 00

- - остало

2004 90 50 00

0813 50

- Мешавине језграстог или сувог воћа из ове главе:
- - мешавине сувог воћа, осим оног из тар. бројева 0801 до 0806:

ex кисели купус и капар
- - грашак (Pisum sativum) и боранија врсте Phaseolus spp., у
махуни
- - остало, укључујући мешавине:

- - - које не садрже шљиве:

2004 90 91 00

- - - црни лук, куван, другачије неприпремљен

0813 50 12 00

- - - - од папаје, тамаринде, акажу - јабука, лучица, индијских
крушака, саподила шљива, пасионки, карамбола и питаја

2004 90 98 00

- - - остало

2005

0813 50 15 00

- - - - остале

0813 50 19 00

- - - које садрже шљиве

Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин
осим у сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим
производа из тарифног броја 2006 Главе 20, царинске тарифе:

2005 10 00 00

- Хомогенизовано поврће

2005 20

- Кромпир:

- - остале мешавине:
0813 50 91 00

- - - које не садрже шљиве или смокве

0813 50 99 00

- - - остале
ех осим мешавина које садрже сушене банане

0814 00 00 00
0904

Коре од агрума или диња и лубеница, свеже, смрзнуте, суве или
привремено конзервисане у саламури, сумпорисаној води или у
другим растворима за конзервисање
Бибер рода Piper; Сува, дробљена или млевена паприка рода
Capsicum или рода Pimenta:
- Паприка рода Capsicum или рода Pimenta:

0904 21

- - Сува, недробљена и нити млевена:

0904 21 10 00

- - - слатка паприка (Capsicum annum)

0904 21 90 00

- - - остала

1302

Биљни сокови и екстракти; Пектинске
материје, пектинати и пектати; А
гар-агар и остале слузи и згушњивачи, добијени од биљних
производа, модификовани или немодификовани:

1302 20

- Пектинске материје, пектинати и пектати

1302 20 10 00

- - суви

1302 20 90 00

- - остали

2001

Поврће, воће, језграсто воће и остали јестиви делови биља,
припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној
киселини:

2001 10 00 00

- Краставци и корнишони

2001 90

- Остало:

2001 90 10 00

- - манго-чатни („mango chutneyˮ)

2001 90 50 00

- - печурке

2001 90 70 00

- - слатка паприка

2001 90 92 00

- - тропско воће и тропско језграсто воће; палмина језгра

2001 90 97 00

- - остало
ех остало осим листове винове лозе, изданака хмеља и сличних
јестивих делова биљака

2002

Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, осим са
сирћетом или сирћетном киселином:

2002 10

- Парадајз, цео или у комадима:

2002 10 10 00

- - ољуштен

2002 10 90 00

- - остало

2002 90

- Остало:
- - са садржајем суве материје мањим од 12% по маси:

2002 90 11 00

- - - у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg

2002 90 19 00

- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg
- - са садржајем суве материје од 12%, али не преко 30% по маси:

2002 90 31 00

- - - у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg

2002 90 39 00

- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg
- - са садржајем суве материје већим од 30% по маси:

2002 90 91 00

- - - у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg

2002 90 99 00

- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

2003

Печурке и тартуфи, припремљене или конзервисане на други
начин осим у сирћету или сирћетној киселини:

2003 10

- Јестиве печурке рода Agaricus:

2003 10 20 00

- - привремено конзервисане, потпуно куване

2003 10 30 00

- - остале

2003 90

- Остале:

2003 90 10 00

- тартуфи

- - остали:
2005 20 20 00

- - - танки одсечци, пржени или печени, посољени или
непосољени, ароматизовани или неароматизовани, у херметички
затвореном паковању, подесни за непосредну потрошњу

2005 20 80 00

- - - остали

2005 40 00 00

- Грашак (Pisum sativum)
- Пасуљ (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00 00

- - Пасуљ у зрну

2005 59 00 00

- - Остали

2005 60 00 00

- Шпаргле
- Остало поврће и мешавине поврћа:

2005 91 00 00

- - Бамбусови изданци

2005 99

- - Остало:

2005 99 20 00

- - - капар

2005 99 30 00

- - - артичоке

2005 99 50 00

- - - мешавине поврћа

2005 99 60 00

- - - кисели купус

2005 99 80 00

- - - остало

2006 00

Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали делови биља,
конзервисани у шећеру (суви, глазирани или кандирани):

2006 00 10 00

- ђумбир
- остало:
- - са садржајем шећера преко 13% по маси:

2006 00 31 00

- - - трешње и вишње

2006 00 35 00

- - - тропско воће и језграсто тропско воће

2006 00 38 00

- - - остало
- - остало:

2006 00 91 00

- - - тропско воће и језграсто тропско воће

2006 00 99 00

- - - остало
ех осим банана

2007

Џемови, слатко, воћни желеи, мармеладе, пире од воћа или
језграстог воћа и пасте од воћа или језграстог воћа добијени
кувањем, са додатком или без садржаја додатог шећера или
других средстава за заслађивање:

2007 10

- Хомогенизовани производи:

2007 10 10 00

- - са садржајем шећера преко 13% по маси
- - остали:

2007 10 91 00

- - - од тропског воћа

2007 10 99 00

- - - остали
ех осим од банана
- Остало:

2007 91

- - Од агрума:

2007 91 10 00

- - - са садржајем шећера преко 30% по маси

2007 91 30 00

- - - са садржајем шећера преко 13%, али не преко 30% по маси

2007 91 90 0

- - - остали

2007 99

- - Остало:
- - - са садржајем шећера преко 30% по маси:

2007 99 10 00

- - - - пире и паста од шљива и пире и паста од сувих шљива, у
непосредном паковању нето - масе преко 100 kg, за индустријску
прераду

2007 99 20 00

- - - - пире и паста од кестена
- - - - остало:

11. фебруар 2022.
2007 99 31 00

- - - - - од трешања и вишања

2007 99 33 00

- - - - - од јагода

2007 99 35 00

- - - - - од малина

2007 99 39 00

- - - - - остало
ех осим од банана

2007 99 50 00

- - - са садржајем шећера преко 13%, али не преко 30%, по маси
ех осим од банана
- - - остало:

2009 99 93 00
2007 99 97 00

- - - - од тропског воћа и тропског језграстог воћа
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2008 30 59 00

2008 30 71 00

- - - - грејпфрут, кришке, укључујући помело (pomelos)

2008 30 75 00

- - - - мандарине (укључујући тангерске и сатсумас); клементине,
вилкинг и остали слични хибриди агрума

2008 30 79 00

- - - - остали

2008 30 90 00

- - - без садржаја додатог шећера

2008 40

2008 11

- - - у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg:

2008 11 91 00

2008 40 19 00

- - Кикирики:

2008 40 29 00

- - - - преко 1 kg

2008 11 96 00

- - - - - пржени

2008 11 98 00

- - - - - остали

2008 19

- - Остало, укључујући мешавине:

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас
- - - - - остале
- - - - остале:

2008 40 21 00

- - - - не преко 1 kg:

2008 19 12 00

- - - - са садржајем шећера преко 13% по маси:
2008 40 11 00

- Језграсто воће, кикирики и остале семенке, међусобно
помешани или непомешани:
- - - остало, у непосредном паковању са нето - масе:

- Крушке:
- - са додатком алкохола:

- - - - остало
Воће, језграсто воће и остали јестиви делови биља, другачије
припремљени или конзервисани, са садржајем додатог шећера
или без садржаја додатог шећера или другог средства за
заслађивање или алкохола, на другом месту непоменути нити
обухваћени:

- - - - остали
- - - са садржајем додатог шећера у непосредном паковању нето масе не преко 1 kg:

ех осим од банана
2008

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас
- - - - - остале
- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg:

2008 40 31 00
2008 40 39 00

- - - - са садржајем шећера преко 15% по маси
- - - - остале
- - без додатка алкохола:
- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе преко 1 kg:

- - - у непосредном паковању нето - масе преко 1kg:

2008 40 51 00

- - - - тропско језграсто воће; мешавине које садрже 50% или
више по маси тропског језграстог воћа

2008 40 59 00

- - - - са садржајем шећера преко 13% по маси
- - - - остале
- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе не преко 1 kg:

- - - - остало:
2008 19 13 00

- - - - - пржени бадем и пистаћи

2008 40 71 00

- - - - са садржајем шећера преко 15% по маси

2008 19 19 00

- - - - - остало

2008 40 79 00

- - - - остале

- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1kg:

2008 40 90 00

- - - без садржаја додатог шећера

- - - - тропско језграсто воће; мешавине које садрже 50% или
више по маси тропског језграстог воћа

2008 50

2008 19 92 00

- - - у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg:

- - - - - језграсто воће, пржено:
- - - - - - бадеми и пистаћи

2008 19 95 00

- - - - - - остало

2008 19 99 00

- - - - - остало

2008 20

- Ананас:
- - са додатком алкохола:
- - - у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg:

2008 20 11 00
2008 20 19 00

- - - - са садржајем шећера преко 17% по маси
- - - - остало
- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg:

2008 20 31 00

- - - - са садржајем шећера преко 19% по маси

2008 20 39 00

- - - - остало

- - - - са садржајем шећера преко 13% по маси:
2008 50 11 00
2008 50 19 00

2008 20 51 00

- - - - са садржајем шећера преко 17% по маси

2008 20 59 00

- - - - остало
- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе не преко 1 kg:

2008 20 71 00

- - - - са садржајем шећера преко 19% по маси

2008 20 79 00

- - - - остало

2008 20 90 00

- - - без садржаја додатог шећера

2008 30

- Агруми:
- - са додатком алкохола:
- - - са садржајем шећера преко 9% по маси:

2008 30 11 00
2008 30 19 00

- - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас
- - - - остали
- - - остали:

2008 30 31 00
2008 30 39 00

- - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас
- - - - остали
- - без додатка алкохола:
- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе преко 1 kg:

2008 30 51 00

- - - - грејпфрут, кришке, укључујући помело (pomelos)

2008 30 55 00

- - - - мандарине (укључујући тангерске и сатсумас); клеметине,
вилкинг и остали слични хибриди агрума

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас
- - - - - остале
- - - - остале:

2008 50 31 00
2008 50 39 00

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас
- - - - - остале
- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg:

2008 50 51 00
2008 50 59 00

- - - - са садржајем шећера преко 15% по маси
- - - - остале:
- - без додатка алкохола:
- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе преко 1 kg:

- - без додатка алкохола:
- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе преко 1 kg:

- Кајсије:
- - са додатком алкохола:

- - - - остало:
2008 19 93 00
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2008 50 61 00
2008 50 69 00

- - - - са садржајем шећера преко 13% по маси
- - - - остале
- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе не преко 1 kg:

2008 50 71 00
2008 50 79 00

- - - - са садржајем шећера преко 15% по маси
- - - - остале
- - - без садржаја додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе:

2008 50 92 00

- - - - 5 kg или више

2008 50 98 00

- - - - мањег од 5 kg

2008 60

- Трешње и вишње:
- - са додатком алкохола:
- - - са садржајем шећера преко 9% по маси:

2008 60 11 00
2008 60 19 00

- - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас
- - - - остале
- - - остале:

2008 60 31 00
2008 60 39 00

- - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас
- - - - остале
- - без додатка алкохола:
- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе:

2008 60 50 00

- - - - преко 1 kg
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- - - - не преко 1 kg

2008 97 12 00

- - - без садржаја додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе:

- - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 14 00

- - - - - - остало

2008 60 70 00

- - - - 4,5 kg или више

2008 60 90 00

- - - - мањег од 4,5 kg

2008 70

- Брескве, укључујући нектарине:
- - са додатком алкохола:

- - - - - остало:
2008 97 16 00

- - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 18 00

- - - - - - остало
- - - - остало:

- - - у непосредном паковању нето-масе преко 1 kg:

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас:

- - - - са садржајем шећера преко 13% по маси:
2008 70 11 00

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас

2008 70 19 00

- - - - - остале
- - - - остале:

2008 70 31 00

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас

2008 70 39 00

- - - - - остале
- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg:

2008 70 51 00

- - - - са садржајем шећера преко 15% по маси

2008 70 59 00

- - - - остале
- - без додатка алкохола:
- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе преко 1 kg:

2008 70 61 00
2008 70 69 00

- - - - са садржајем шећера преко 13% по маси

2008 97 32 00

- - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 34 00

- - - - - - остало
- - - - - остало:

2008 97 36 00

- - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 38 00

- - - - - - остало
- - - без додатка алкохола:
- - - - са садржајем додатог шећера:
- - - - - у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg:

2008 97 51 00

- - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 59 00

- - - - - - остало
ех које не садрже банане

- - - - остале

- - - - - остало:

- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе не преко 1 kg:
2008 70 71 00

- - - - са садржајем шећера преко 15% по маси

2008 70 79 00

- - - - остале
- - - без садржаја додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе:

2008 70 92 00

- - - - 5 kg или више

2008 70 98 00

- - - - мањег од 5 kg

2008 80

- Јагоде:
- - са додатком алкохола:

- - - - - - мешавине воћа у којима ниједно појединачно воће не
прелази 50% укупне масе воћа:
2008 97 72 00

- - - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 74 00

- - - - - - - остало
- - - - - - остало:

2008 97 76 00

- - - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 78 00

- - - - - - - остало
ех које не садрже банане

- - - са садржајем шећера преко 9% по маси:
2008 80 11 00

- - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас

2008 80 19 00

- - - - остале
- - - остале:

2008 80 31 00

- - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас

2008 80 39 00

- - - - остале
- - без додатка алкохола:

2008 80 50 00

- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе преко 1 kg

2008 80 70 00

- - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању нето
- масе не преко 1 kg

2008 80 90 00

- - - без садржаја додатог шећера
- Остало, укључујући мешавине, осим оних из тар. подброја
2008 19:

2008 93

- - Бруснице (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitisidaea); Планинске бруснице (Vaccinium vitisidaea)::

- - - - без садржаја додатог шећера, у непосредном паковању
нето - масе:
- - - - - 5 kg или више:
2008 97 92 00

- - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 93 00

- - - - - - остало
ех које не садрже банане
- - - - - 4,5 kg или више али мање од 5 kg:

2008 97 94 00

- - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 96 00

- - - - - - остало
ех које не садрже банане
- - - - - мање од 4,5 kg:

2008 97 97 00

- - - - - - од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже
50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси)

2008 97 98 00

- - - - - - остало
ех које не садрже банане

2008 99

- - Остало:
- - - са додатком алкохола:

- - - са додатком алкохола:

- - - - ђумбир:

- - - - са садржајем шећера преко 9% по маси:
2008 93 11 00

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас

2008 99 11 00

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас

2008 93 19 00

- - - - - остало

2008 99 19 00

- - - - - остало
- - - - грожђе:

- - - - остало:
2008 93 21 00
2008 93 29 00

- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас
- - - - - остало

2008 99 21 00

- - - - - са садржајем шећера преко 13% по маси

2008 99 23 00

- - - - - остало
- - - - остало:

- - - без додатка алкохола:
2008 93 91 00

- - - - са садржајем додатог шећера; у непосредном паковању
нето - масе преко 1 kg

2008 93 93 00

- - - - са садржајем додатог шећера; у непосредном паковању
нето - масе не преко 1 kg

2008 93 99 00

- - - - без садржаја додатог шећера

2008 97

- - Мешавине:
- - - са додатком алкохола:
- - - - са садржајем шећера преко 9% по маси:
- - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85%
мас:

- - - - - са садржајем шећера преко 9% по маси:
- - - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко
11,85% мас:
2008 99 24 00

- - - - - - - тропско воће

2008 99 28 00

- - - - - - - остало
- - - - - - остало:

2008 99 31 00

- - - - - - - тропско воће

2008 99 34 00

- - - - - - - остало
- - - - - остало:
- - - - - - са стварном алкохолном јачином по маси не преко
11,85% мас:
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2008 99 36 00

- - - - - - - тропско воће

2009 31 99 00

2008 99 37 00

- - - - - - - остало

2009 39

- - - - - - остало:
- - - - - - - тропско воће

2009 39 11 00

2008 99 40 00

- - - - - - - остало

2009 39 19 00

- - - без додатка алкохола:

2008 99 41 00

- - - - - ђумбир

2008 99 43 00

- - - - - грожђе

2008 99 45 00

- - - - - шљиве и суве шљиве

2008 99 48 00

- - - - - тропско воће

2008 99 49 00

- - - - - остало

- - - - чија вредност прелази € 30 за 100 kg нето - масе:
2009 39 31 00
2009 39 39 00

- - - - - сок од лимуна:

- - - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај не прелази 30
% по маси

2009 39 59 00

- - - - - остало
ех осим банана
- - - - без садржаја додатог шећера:
- - - - - шљиве и суве шљиве, у непосредном паковању нето масе:

2008 99 72 00

- - - - - - 5 kg или више

2008 99 78 00

- - - - - - мање од 5 kg
- - - - - остало

2009 39 91 00

- - - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси

2009 39 95 00

- - - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај не прелази
30% по маси

2009 39 99 00
2009 41

- - Чија Brix вредност не прелази 20:

2009 41 92 00

- - - - са садржајем додатог шећера

2009 41 99 00

- - - - без садржаја додатог шећера

2009 49

Сокови од воћа или јеграстог воћа (укључујући ширу од грожђа
и кокосову воду) и сокови од поврћа, неферментисани и без
садржаја додатог алкохола, са садржајем додатог шећера или
друге материје за заслађивање или без садржаја додатог шећера
или друге материје за заслађивање

2009 49 11 00

- - - чија Brix вредност прелази 67:
2009 11 11 00

- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе

2009 11 19 00

- - - - остали
- - - чија Brix вредност не прелази 67:
- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе и са
садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30% по маси

2009 11 99 00

- - - - остали

2009 12 00 00

- - Несмрзнут, чија Brix вредност не прелази 20
- - Остало:
- - - чија Brix вредност прелази 67:

2009 19 11 00

- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе

2009 19 19 00

- - - - остало
- - - чија Brix вредност прелази 20 али не прелази 67:

2009 19 91 00

- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе и са
садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30% по маси

2009 19 98 00

- - - - остало
- Сок од грејпфрута; Сок од помела:

2009 21 00 00

- - Чија Brix вредност не прелази 20

2009 29

- - Остало:
- - - чија Brix вредност прелази 67:

2009 29 19 00

- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе
- - - - остало
- - - чија Brix вредност прелази 20 али не прелази 67:

2009 29 91 00
2009 29 99 00

- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе и са
садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30% по маси

2009 31 11 00
2009 31 19 00

2009 49 19 00
2009 49 30 00

- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси

2009 49 93 00

- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај не прелази 30%
по маси

2009 49 99 00

- - - - - без садржаја додатог шећера

2009 50

- Сок од парадајза:

2009 50 10 00

- - са садржајем додатог шећера

2009 50 90 00
2009 71

- - Чија Brix вредност не прелази 20:

2009 71 20 00

- - - са садржајем додатог шећера

2009 71 99 00

- - - без садржаја додатог шећера

2009 79
2009 79 11 00
2009 79 19 00
2009 79 30 00

2009 31 91 00

- - - - - са садржајем додатог шећера

- - - - остали
- - - - чија вредност прелази € 18 за 100 kg нето - масе, са
садржајем додатог шећера
- - - - остали:

2009 79 91 00
2009 79 98 00

- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси
- - - - - без садржаја додатог шећера
- Сок од било ког појединачног воћа, језграстог воћа или поврћа:

2009 81

- - Сок од бруснице (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea); Сок од планинске бруснице (Vaccinium
vitis-idaea):
- - - чија Brix вредност прелази 67:
- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе
- - - - остали
- - - чија Brix вредност не прелази 67:

2009 81 31 00

- - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето -масе:

- - - - сокови од осталих агрума:

- - - - чија вредност не прелази € 22 за 100 kg нето - масе
- - - чија Brix вредност прелази 20 али не прелази 67:

- - - - са садржајем додатог шећера

- - - - - без садржаја додатог шећера

- - Остали:
- - - чија Brix вредност прелази 67:

2009 81 19 00

2009 31 59 00

- - остали
- Сок од јабука:

- - - чија вредност прелази € 30 за 100 kg нето - масе:

- - - - - са садржајем додатог шећера

- - - - чија вредност прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са
садржајем додатог шећера
- - - - остали:

2009 81 11 00

- - - - сок од лимуна:

- - - - остали

2009 49 91 00

- - Чија Brix вредност не прелази 20:

2009 31 51 00

- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе
- - - чија Brix вредност прелази 20 али не прелази 67:

- - - - остало

- - - - без садржаја додатог шећера

- - Остали:
- - - чија Brix вредност прелази 67:

- Сок од осталих појединачних агрума:
2009 31

- - - - - - без садржаја додатог шећера
- Сок од ананаса:

ех осим листова винове лозе, изданака хмеља и сличних јестивих
делова биљака и банана

- - Смрзнути:

- - - - - - без садржаја додатог шећера
- - - - - остали сокови од агрума:

- Сок од поморанџе:

2009 29 11 00

- - - - - без садржаја додатог шећера
- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе:

2009 39 55 00

- - - - - тропско воће

2009 19

- - - - - са садржајем додатог шећера

- - - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању
нето - масе не преко 1 kg:

2008 99 67 00

2009 11 91 00

- - - - остали
- - - чија Brix вредност прелази 20 али не прелази 67:

ех осим банана

2008 99 63 00

2009 11

- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе

- - - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси

- - - - - ђумбир

2009

- - Остали:

2009 39 51 00

2008 99 51 00

2008 99 99 00

- - - - - без садржаја додатог шећера
- - - чија Brix вредност прелази 67:

2008 99 38 00

- - - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању
нето - масе преко 1 kg:
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- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето – масе, са
садржајем додатог шећера
- - - - остали:

2009 81 51 00

- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси

2009 81 59 00

- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај не прелази 30%
по маси
- - - - - без садржаја додатог шећера:
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2009 81 95 00

- - - - - - сок од воћа врсте Vaccinium macrocarpon

2009 81 99 00

- - - - - - остали

2009 89

- - Остало:
- - - чија Brix вредност прелази 67:
- - - - сок од крушака:

2009 89 11 00

- - - - - чија вредност не прелази € 22 за 100 kg нето - масе

2009 89 19 00

- - - - - остали

11. фебруар 2022.
- - - - - мешавине сокова од агрума и сока од ананаса:
2009 90 71 00

- - - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси

2009 90 73 00

- - - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај не прелази
30% по маси

2009 90 79 00

- - - - - - без садржаја додатог шећера
- - - - - остали:
- - - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси:

- - - остали:
- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе:
2009 89 34 00

- - - - - сокови од тропског воћа

2009 89 35 00

- - - - - остали

2009 90 92 00

- - - - - - - мешавине сокова од тропског воћа

2009 90 94 00

- - - - - - - остали
- - - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај не прелази
30% по маси:

ех осим од банана
- - - - остали:

2009 90 95 00

- - - - - - - мешавине сокова од тропског воћа

2009 89 36 00

- - - - - сокови од тропског воћа

2009 90 96 00

- - - - - - - остали

2009 89 38 00

- - - - - остали

- - - - - - без садржаја додатог шећера:

ех осим од банана

2009 90 97 00

- - - - - - - мешавине сокова од тропског воћа

- - чија Brix вредност не прелази 67:

2009 90 98 00

- - - - - - - остали

- - - сок од крушака:
2009 89 50 00

8) Вино

- - - - чија вредност прелази € 18 за 100 kg нето - масе, са
садржајем додатог шећера
- - - - остали:

2009 89 61 00

- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси

2009 89 63 00

- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај не прелази 30%
по маси

2009 89 69 00

- - - - - без садржаја додатог шећера
- - - остали:

Сектор вина обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака
Грожђе, свеже или суво:

0806 10

- Свеже:

0806 10 90 00

- - остало

2009

Сокови од воћа или јеграстог воћа (укључујући ширу од грожђа
и кокосову воду) и сокови од поврћа, неферментисани и без
садржаја додатог алкохола, са садржајем додатог шећера или
друге материје за заслађивање или без садржаја додатог шећера
или друге материје за заслађивање:

2009 61

- - Чија Brix вредност не прелази 30:

2009 61 10 00

- - - чија вредност прелази € 18 за 100 kg нето - масе

2009 61 90 00

- - - чија вредност не прелази € 18 за 100 kg нето - масе

2009 69

- - Остали:

2009 69 11 00

- - - - чија вредност не прелази € 22 за 100 kg нето - масе

2009 69 19 00

- - - - остали

- - - - чија вредност прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са
садржајем додатог шећера:
2009 89 71 00

- - - - - сок од вишања и трешања

2009 89 73 00

- - - - - сокови од тропског воћа

2009 89 79 00

- - - - - остали
ех осим од банана
- - - - остали:
- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси:

2009 89 85 00
2009 89 86 00

- - - - - - сокови од тропског воћа
- - - - - - остали
ех осим од банана
- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај не прелази 30%
по маси:

2009 89 88 00
2009 89 89 00

- - - - - - сокови од тропског воћа
- - - - - - остали

- Сок од грожђа (укључујући и ширу од грожђа):

- - - чија Brix вредност прелази 67:

- - - чија Brix вредност прелази 30 али не прелази 67:
- - - - чија вредност прелази € 18 за 100 kg нето - масе:
2009 69 51 00

- - - - - концентрисани

2009 69 59 00

- - - - - остали
- - - - чија вредност не прелази € 18 за 100 kg нето - масе:

ех осим од банана

- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30%
по маси:

- - - - - без садржаја додатог шећера:
2009 89 96 00

- - - - - - сок од вишања и трешања

2009 89 97 00

- - - - - - сокови од тропског воћа

2009 89 99 00

- - - - - - остали
ех осим од банана

2009 90

- Мешавине сокова:
- - чија Brix вредност прелази 67:
- - - мешавине сока од јабука и крушака:

2009 90 11 00

- - - - чија вредност не прелази € 22 за 100 kg нето - масе

2009 90 19 00

- - - - остали
- - - остали:

2009 90 21 00

- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе

2009 90 29 00

- - - - остали
- - чија Brix вредност не прелази 67:
- - - мешавине сока од јабука и крушака:

2009 90 31 00

- - - - чија вредност не прелази € 18 за 100 kg нето - масе и са
садржајем додатог шећера чији садржај прелази 30% по маси

2009 90 39 00

- - - - остали
- - - остали:
- - - - чија вредност прелази € 30 за 100 kg нето - масе:

2009 69 71 00

- - - - - - концентрисани

2009 69 79 00

- - - - - - остали

2009 69 90 00

- - - - - остали

2204

Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина; Шира од
грожђа осим оне из тар. броја 2009:

2204 10

- Вино пенушаво:

2204 10 11 00

- - - шампањац

2204 10 13 00

- - - кава

2204 10 15 00

- - просеко

2204 10 91 00

- - - асти спуманте

2204 10 93 00

- - - остало

2204 10 94 00

- - са заштићеном географском ознаком (ЗГО)

2204 10 96 00

- - остала сортна вина

2204 10 98 00

- - остало

- - са заштићеном назнаком порекла (ЗНП):

- Остала вина; Шира од грожђа код које је ферментација
спречена или заустављена додавањем алкохола:
2204 21

- - - - - - са садржајем додатог шећера

2009 90 49 00

- - - - - - остали
- - - - - остали:

2009 90 51 00

- - - - - - са садржајем додатог шећера

2009 90 59 00

- - - - - - остали
- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе:

- - У судовима не преко 2 l:
- - - вино, осим оног наведеног у тарифном подброју 2204 10,
у боцама са „печуркаˮ чеповима, причвршћеним жичаним
корпицама; вино припремљено на други начин са надпритиском
услед присуства угљен-диоксида у раствору од најмањe 1 bar,
али мање од 3 bar, мерено на температури од 20°C:

- - - - - мешавине сокова од агрума и сока од ананаса:
2009 90 41 00

Наименовање

0806

2204 21 06 00

- - - - са заштићеном назнаком порекла (ЗНП)

2204 21 07 00

- - - - са заштићеном географском ознаком (ЗГО)

2204 21 08 00

- - - - остала сортна вина

2204 21 09 00

- - - - остало

11. фебруар 2022.
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- - - остало:

- - - - - остало:

- - - - произведено у Европској унији:

2204 21 97 00

- - - - - - бело

- - - - - са стварном запреминском алкохолном јачином не преко
15% vol:

2204 21 98 00

- - - - - - остало

- - - - - - вино са заштићеном назнаком порекла (ЗНП):

2204 22

- - У судовима преко 2 l, али не преко 10 l:

2204 22 10 00

- - - вино, осим оног наведеног у тарифном подброју 2204
10, у боцама са „печурка” чеповима причвршћеним жичаним
корпицама; вино припремљено на други начин са натпритиском
услед присуства угљен диоксида у раствору од најмањe 1 bar, али
мање од 3 bar, мерено на температури од 20 °C

- - - - - - - бела:
2204 21 11 00

- - - - - - - - Alsace

2204 21 12 00

- - - - - - - - Bordeaux

2204 21 13 00

- - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)

2204 21 17 00

- - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley)

2204 21 18 00

- - - - - - - - Mosel

2204 21 19 00

- - - - - - - - Pfalz

2204 21 22 00

- - - - - - - - Reinhessen

2204 21 23 00

- - - - - - - - Tokaj

2204 22 22 00

- - - - - - - Bordeaux

2204 21 24 00

- - - - - - - - Lazio (Latium)

2204 22 23 00

- - - - - - - Bourgogne (Burgundy)

2204 21 26 00

- - - - - - - - Toscana (Tuscany)

2204 22 24 00

- - - - - - - Beaujolais

2204 21 27 00

- - - - - - - - Trentino, Alto Adige и Friuli

2204 22 26 00

- - - - - - - Vallée du Rhône

2204 21 28 00

- - - - - - - - Veneto

2204 22 27 00

- - - - - - - Languedoc-Rousillon

2204 21 31 00

- - - - - - - -Sicilia

2204 22 28 00

- - - - - - - Val de Loire (Loire Valley)

2204 21 32 00

- - - - - - - - Vinho Verde

2204 22 32 00

- - - - - - - Piemonte (Piedmont)

2204 21 34 00

- - - - - - - - Penedés

2204 22 33 00

- - - - - - - Tokaj

2204 21 36 00

- - - - - - - - Rioja

2204 21 37 00

- - - - - - - - Valencia

2204 22 38 00

- - - - - - - - бело

2204 21 38 00

- - - - - - - - остало

2204 22 78 00

- - - - - - - - остало

- - - остало:
- - - - произведено у Европској унији:
- - - - - са стварном запреминском алкохолном јачином не преко
15% vol:
- - - - - - вино са заштићеном назнаком порекла (ЗНП):

- - - - - - - остало:

- - - - - - - остало:

- - - - - - са заштићеним географским ознакама (ЗГО)

2204 21 42 00

- - - - - - - - Bordeaux

2204 22 79 00

- - - - - - - бело

2204 21 43 00

- - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)

2204 22 80 00

- - - - - - - остало

2204 21 44 00

- - - - - - - - Beaujolais

2204 21 46 00

- - - - - - - - Vallée du Rhône

2204 22 81 00

- - - - - - - бело

2204 21 47 00

- - - - - - - - Languedoc-Rousillon

2204 22 82 00

- - - - - - - остало

2204 21 48 00

- - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley)

2204 21 61 00

- - - - - - - - Sicilia

2204 22 83 00

- - - - - - - бела

2204 21 62 00

- - - - - - - - Piemonte (Piedmont)

2204 22 84 00

- - - - - - - остала

2204 21 66 00

- - - - - - - - Toscana (Tuscany)

2204 21 67 00

- - - - - - - - Trentino и Alto Adige

2204 21 68 00

- - - - - - - - Veneto

2204 21 69 00

- - - - - - - - Dao Bairrada и Douro

2204 21 71 00

- - - - - - - - Navarra

2204 21 74 00

- - - - - - - - Penedés

2204 21 76 00

- - - - - - - - Rioja

2204 21 77 00

- - - - - - - - Valdepenas

2204 21 78 00

- - - - - - - - остало

- - - - - - остала сортна вина:

- - - - - - остала:

- - - - - са стварном запреминском алкохолном јачином преко 15%
vol:
- - - - - - вина са заштићеном назнаком порекла (ЗНП) или са
заштићеним географским ознакама (ЗГО):
2204 22 85 00

- - - - - Мadeira и Setubal Muscatel-

2204 22 86 00

- - - - - - - Sherry

2204 22 88 00

- - - - - - - Samos и Muscat de Lemnos

2204 22 90 00

- - - - - - - остала

2204 22 91 00

- - - - - - остала
- - - - остала:

- - - - - - са заштићеном географском ознаком (ЗГО):
2204 21 79 00
2204 21 80 00
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- - - - вина са заштићеном назнаком порекла (ЗНП) или са
заштићеним географским ознакама (ЗГО):

- - - - - - - бело
- - - - - - - остало
- - - - - - остала сортна вина:

2204 21 81 00

- - - - - - - бела

2204 21 82 00

- - - - - - - остала
- - - - - - остало:

2204 21 83 00

- - - - - - - бело

2204 21 84 00

- - - - - - - остало
- - - - - са стварном запреминском алкохолном јачином преко 15%
vol
- - - - - - вина са заштићеном назнаком порекла (ЗНП) или са
заштићеном географском ознаком(ЗГО):

2204 21 85 00

- - - - - - - Мadeira и Setubal Muscatel

2204 21 86 00

- - - - - - - Sherry

2204 21 87 00

- - - - - - - Marsala

2204 21 88 00

- - - - - - - Samos и Muscat de Lemnos

2204 21 89 00

- - - - - - - Port

2204 21 90 00

- - - - - - - остало

2204 21 91 00

- - - - - - остало
- - - - остало:
- - - - - вина са заштићеном назнаком порекла (ЗНП) или са
заштићеном географском ознаком (ЗГО):

2204 21 93 00

- - - - - - бело

2204 21 94 00

- - - - - - остало
- - - - - остала сортна вина:

2204 21 95 00

- - - - - - бело

2204 21 96 00

- - - - - - остало

2204 22 93 00

- - - - - - бело

2204 22 94 00

- - - - - - остало
- - - - - остала сортна вина:

2204 22 95 00

- - - - - - бело

2204 22 96 00

- - - - - - остало
- - - - - остала:

2204 22 97 00

- - - - - - бело

2204 22 98 00

- - - - - - остала

2204 29

- - Остало:

2204 29 10 00

- - - вино, осим оног наведеног у тар. подброју 2204 10, у боцама
са „печуркаˮ чеповима причвршћеним жичаним корпицама; вино
припремљено на други начин са надпритиском услед присуства
угљен диоксида у раствору од најмањe у раствору од најмањe 1
bar, али мање од 3 bar, мерено на температури од 20°C
- - - остало:
- - - - произведено у Европској унији:
- - - - - са стварном запреминском алкохолном јачином не преко
15% vol:
- - - - - - вино са заштићеном назнаком порекла (ЗНП):

2204 29 22 00

- - - - - - - Bordeaux

2204 29 23 00

- - - - - - - Bourgogne (Burgundy)

2204 29 24 00

- - - - - - - Beaujolais

2204 29 26 00

- - - - - - - Vallée du Rhône

2204 29 27 00

- - - - - - - Languedoc-Roussillon

2204 29 28 00

- - - - - - - Val de Loire (Loire Valley)

2204 29 32 00

- - - - - - - Piemonte (Piedmont)
- - - - - - - остало:
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2204 29 38 00

- - - - - - - - бела

2204 29 78 00

- - - - - - - - остало
- - - - - - са заштићеним географским ознакама (ЗГО):

2204 29 79 00

- - - - - - - бело

2204 29 80 00

- - - - - - - остало
- - - - - - остала сортна вина:

2204 29 81 00

- - - - - - - бело

2204 29 82 00

- - - - - - - остало
- - - - - - остала:
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9) Живо биље и цвеће
Сектор живог биља и цвећа обухвата производе наведене у
следећој табели:
Тарифна ознака

Наименовање

0601

Луковице, гомољи, гомољасто корење, корени, изданци и ризоми
за садњу, у вегетацији или у цвету; Биљке и корен цикорије, осим
корења из тарифног броја 1212:

0601 10

- Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и
ризоми, за садњу:

2204 29 83 00

- - - - - - - бела

0601 10 10 00

- - зумбули

2204 29 84 00

- - - - - - - остала

0601 10 20 00

- - нарциси

- - - - - са стварном запреминском алкохолном јачином преко 15%
vol

0601 10 30 00

- - лале

- - - - - - вина са заштићеном назнаком порекла (ЗНП) или са
заштићеном географском ознаком (ЗГО):

0601 10 40 00

- - гладиоле

0601 10 90 00

- - остало

0601 20

- Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и ризоми
у вегетацији или у цвету; Биљке и корен цикорије:

0601 20 10 00

- - биљке и корен цикорије

0601 20 30 00

- - орхидеје, зумбули, нарциси и лале

0601 20 90 00

- - Остало

0602

Остале живе биљке (укључујући њихово корење), резнице, калем
- гранчице и калеми; Мицелијум за печурке:

- - - - - вина са заштићеном назнаком порекла (ЗНП) или са
заштићеном географском ознаком (ЗГО):

0602 10

- Неужиљене резнице и калем - гранчице, калеми:

2204 29 93 00

- - - - - - бело

0602 10 10 00

- - лозне

2204 29 94 00

- - - - - - остало

0602 10 90 00

- - остале

0602 20

- Дрвеће, шибље и жбуње, калемљено или некалемљено, врста
које имају јестиво воће или језграсто воће:

0602 20 10 00

- - лозне, калемљене или ужиљене

2204 29 85 00

- - - - - - - Мadeira и Setubal Muscatel

2204 29 86 00

- - - - - - - Sherry

2204 29 88 00

- - - - - - - Samos и Muscat de Lemnos

2204 29 90 00

- - - - - - - остала

2204 29 91 00

- - - - - - остала
- - - - остала:

- - - - - остала сортна вина:
2204 29 95 00

- - - - - - бело

2204 29 96 00

- - - - - - остало

- - остало:

- - - - - остала:

0602 20 20 00

- - - са голим коренима

2204 29 97 00

- - - - - - бело

0602 20 80 00

- - - остало

2204 29 98 00

- - - - - - остала

0602 30 00 00

2204 30

- Остала шира од грожђа:

- Рододендрони и азалеје (горске руже), калемљени или
некалемљени:

2204 30 10 00

- - делимично ферментисана или са заустављеном
ферментацијом на други начин осим додавањем алкохола

0602 40 00 00

- Руже, калемљене или некалемљене

0602 90

- Остало:

- - Остала:

0602 90 10 00

- - мицелијум за печурке

- - - густине од 1,33 g/cm3 или мање на 20° C и са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 1% vol:

0602 90 20 00

- - ананас биљка

0602 90 30 00

- - поврће и јагоде, за садњу

2204 30 92 00

- - - - концентрисана

2204 30 94 00

- - - - остала

- - остало:
- - - биљке отвореног простора:

- - - остала:
2204 30 96 00

- - - - концентрисана

2204 30 98 00

- - - - остала

2205

Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем
или ароматичним средствима:

2205 10

- У судовима не преко 2 l:

2205 10 10 00

- - са стварном запреминском алкохолном јачином не преко 18%

2205 10 90 00

- - са стварном запреминском алкохолном јачином преко 18%

2205 90

- Остало:

2205 90 10 00

- - са стварном запреминском алкохолном јачином не преко 18%

2205 90 90 00

- - са стварном запреминском алкохолном јачином преко 18%

2206 00

Остала ферментисана пића (нпр: вино од јабуке (cider), вино
од крушке (perry), медовина и saké); Мешавине ферментисаних
пића и мешавине ферментисаних пића и безалкохолних пића, на
другом месту непоменуте нити обухваћене:

2206 00 10 00

- слабо вино („piquetteˮ)

2209 00

Сирће и замене сирћета добијени од сирћетне киселине:

- - - - дрвеће, шибље и жбуње:
0602 90 41 00

- - - - - шумско дрвеће

0602 90 45 00

- - - - - - ожиљене резнице и младе биљке

0602 90 46 00

- - - - - - са голим коренима

- - - - - остало:

- - - - - - остало:
0602 90 47 00

- - - - - - - агрума

0602 90 48 00

- - - - - - - остало

0602 90 50 00

- - - - остале биљке отвореног простора

0602 90 70 00

- - - - ожиљене резнице и младе биљке, осим кактуса

0602 90 91 00

- - - - - цветне биљке, са пупољцима или цветовима, осим кактуса

0602 90 99 00

- - - - - остале

0603

Сечено цвеће и цветни пупољци врста подесних за букете или
за украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, импрегнисани
или другачије припремљени:

0603 11 00 00

- - Руже

- - - биљке затвореног простора:
- - - - остало:

- винско сирће, у судовима:
2209 00 11 00

- - не преко 2 l

2209 00 19 00

- - преко 2 l

2307 00

Талог од вина; Вински камен (стреш):

- Свеже:
0603 12 00 00

- - Каранфили

- талог од вина:

0603 13 00 00

- - Орхидеје

2307 00 11 00

- - са укупном алкохолном јачином по маси не преко 7,9% и са
садржајем суве материје преко 25% по маси

0603 14 00 00

- - Хризантеме

0603 15 00 00

- - Љиљани (Lilium spp.)

2307 00 19 00

- - остало

0603 19

- - Остало:

2308 00

Биљни материјали, биљни отпаци и остаци од прераде
биљних материјала и споредни производи, пелетизовани
или непелетизовани, врсте које се употребљавају за исхрану
животиња, на другом месту непоменути нити обухваћени:

0603 19 10 00

- - - гладиоле

0603 19 20 00

- - - рунункули (rununculi)

0603 19 70 00

- - - остало

0603 90 00 00

- Остало

0604

Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних
пупољака и траве, маховине и лишајеви подесни за букете или
за украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, импрегнисани
или другачије припремљени:

0604 20

- Свеже:

- комина од грожђа:
2308 00 11 00

- - са укупном алкохолном јачином по маси не преко 4,3% и са
садржајем суве материје преко 40% по маси

2308 00 19 00

- - остало
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- - маховине и лишајеви:

0102 39 10 90

- - - - остале

0604 20 11 00

- - - исландски лишај (Reindeer лишај)

0102 90

- Остало:

0604 20 19 00

- - - остало

0102 90 20 00

0604 20 20 00

- - - божићна дрва

0604 20 40 00

- - - гране четинара

0102 90 91

- - - домаће врсте:

0604 20 90 00

- - - остало

0102 90 91 10

- - - - масе не преко 160 kg

0604 90

- Остало:

0102 90 91 90

- - - - остале

- - маховине и лишајеви:

0201

Месо говеђе, свеже или расхлађено:

0604 90 11 00

- - - исландски лишај (Reindeer лишај)

0201 10 00 00

- Трупови и полутке

0604 90 19 00

- - - остало

0201 20

- Остали комади са костима:

- - oстало:

0201 20 20 00

- - компензиране четврти

0604 90 91 00

- - - само сушено, даље неприпремљено

0201 20 30 00

- - предње четврти, нераздвојене или раздвојене

0604 90 99 00

- - - остало

0201 20 50 00

- - задње четврти, нераздвојене или раздвојене

0201 20 90 00

- - oстало

0201 30 00 00

- Без костију

0202

Месо говеђе, смрзнуто:

0202 10 00 00

- Трупови и полутке

0202 20

- Остали комади са костима:

- - чисте расе за приплод
- - остало:

10) Дуван
Сектор дувана обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака
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Наименовање

2401

Дуван, сиров или непрерађен; Oтпаци од дувана:

0202 20 10 00

- - компензиране четврти

2401 10

- Дуван, неижиљен:

0202 20 30 00

- - предње четврти, нераздвојене или раздвојене

2401 10 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху („light air - curedˮ)

0202 20 50 00

- - задње четврти, нераздвојене или раздвојене

2401 10 60 00

- - оријентални дуван сушен на сунцу („sun - curedˮ)

0202 20 90 00

- - oстало

2401 10 70 00

- - тамни дуван сушен на ваздуху („dark air - curedˮ)

0202 30

- Без костију:

2401 10 85 00

- - дуван сушен у сушари („flue - curedˮ)

2401 10 95 00

- - остали

2401 20

- Дуван делимично или потпуно ижиљен:

0202 30 10 00

2401 20 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху („light air - curedˮ)

- - предње четврти, целе или сечене у највише пет комада, свака
састављена у један блок; компензиране четврти у два блока,
једном од предње четврти, целе или исечене у највише пет
делова, а другом од задње четврти, искључујући печенице, у
једном комаду

2401 20 60 00

- - оријентални дуван сушен на сунцу („sun - curedˮ)

2401 20 70 00

- - тамни дуван сушен на ваздуху („dark air - curedˮ)

0202 30 50 00

- - делови предње четврти, сечене („crop, chuck and bladeˮ) и
груди

2401 20 85 00

- - дуван сушен у сушари („flue - curedˮ)

0202 30 90 00

- - oстало

2401 20 95 00

- - остали

2401 30 00 00

- Отпаци од дувана

0206

Остали јестиви кланични производи од меса, говеђег, свињског,
овчјег, козјег, коњског, магарећег, од мула или од мазги, свежи,
расхлађени или смрзнути

11) Говеђе и телеће месо
Сектор говеђег и телећег меса обухвата производе наведене
у следећој табели:
Тарифна ознака
0102

Наименовање
Живе животиње, врсте говеда:
- Стока:

0102 21

- - Чисте расе за приплод:

0101 21 10 00

- - - јунице (нетељене)

0102 21 30 00

- - - краве

0102 21 90 00

- - - остало

0102 29

- - Остало:

0102 29 05 00

- - - подврсте Bibos или Poephagus
- - - остало:

0102 29 10 00

- - - - масе не преко 80 kg
- - - - масе преко 80 kg, али не преко 160 kg:

0102 29 21 00

- - - - - за клање

0102 29 29 00

- - - - - остало

0206 10
0206 10 95 00
0206 10 98 00

- - - - -за клање

0102 29 49 00

- - - - - остало
- - - - масе преко 300 kg:
- - - - - јунице (нетељене):

0102 29 51 00
0102 29 59 00

- - - - - - за клање
- - - - - - остале
- - - - - краве:

- - Језици

0206 22 00 00

- - Џигерице

0206 29
0206 29 91 00

- - - - дијафрагма, мишићна и тетивна

0206 29 99 00

- - - - остало

0210

Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури,
сушени или димљени; Јестиво брашно и прах од меса или од
осталих кланичних производа

0210 20

- Месо говеђе:

0210 20 10 00

- - са костима

0210 20 90 00

- - Остало:
- - - остали кланични производи:
- - - - од говеда:
0210 99 51 00

- - - - - дијафрагма, мишићна и тетивна

0210 99 59 00

- - - - - остало

0210 99 90 00

- - - јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних
производа

1502

Масноће од животиња врста говеда, оваца или коза, осим оних
из тар. броја 1503:
- Лој:

1502 10

- - - - - - остале

1502 10 90 00

- - остало
ех од говеда

- - - - - остало:
- - - - - - остало

- - без костију
- Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса или других
кланичних производа:

- - - - - - за клање

- - - - - - за клање

- - Остало:
- - - остало:

0102 29 69 00

0102 29 99 00

- - - остало

0206 21 00 00

0102 29 61 00

0102 29 91 00

- - - дијафрагма, мишићна и тетивна
- Од животиња врста говеда, смрзнути:

- - - - масе преко 160 kg, али не преко 300 kg:
0102 29 41 00

- Од животиња врста говеда, свежи или расхлађени:
- - остало:

1602

Остали прерађени или конзервисани производи од меса, осталих
кланичних производа, крви или инсеката:

- Буфало („buffaloˮ):

1602 50

- Од говеда:

0102 31 00 00

- - Чисте расе за приплод

0102 39

- - Остало:

1602 50 10 00

- - некувано; мешавине куваног меса или осталих кланичних
производа и некуваног меса или осталих кланичних производа

0102 39 10

- - - домаће врсте:

0102 39 10 10

- - - - масе не преко 160 kg

- - остало:
1602 50 31 00

- - - конзервисана говедина (corned beef) у херметички
затвореном паковању:
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1602 50 95 00

- - - остало

1602 90

- Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих
животиња:

- - - са садржајем масноће преко 27% по маси:

- - остало:

- - - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0402 29 99 00

- - - - остало
- Остало:

- - - остало:
- - - - остало:
- - - - - које садржи месо или остале кланичне производе од
говеда:
1602 90 61 00

- - - - - - некувано; мешавине куваног меса или осталих
кланичних производа и некуваног меса или осталих кланичних
производа

1602 90 69 00

- - - - - - остало

0402 91

- - Без садржаја додатог шећера или других материја за
заслађивање:

0402 91 10 00

- - - са садржајем масноће не преко 8% по маси

0402 91 30 00

- - - са садржајем масноће преко 8%, али не преко 10% по маси
- - - са садржајем масноће преко 10%, али не преко 45% по маси:

0402 91 51 00

- - - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0402 91 59 00

- - - - остало
- - - са садржајем масноће преко 45% по маси:

12) Млеко и млечни производи
Сектор млека и млечних производа обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака

0402 29 91 00

0402 91 91 00

- - - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0402 91 99 00

- - - - остало

0402 99

- - Остало:

0402 99 10 00

- - - са садржајем масноће не преко 9, 5% по маси
- - - са садржајем масноће преко 9, 5%, али не преко 45% по
маси:

Наименовање

0401

Млеко и павлака, неконцентровани и без садржаја додатог
шећера или других материја за заслађивање:

0401 10

- Са садржајем масноће не преко 1% по маси:

0401 10 10 00

- - у амбалажи нето - запремине не преко 2 l

0401 10 90 00

- - остало

0401 20

- Са садржајем масноће преко 1%, али не преко 6% по маси:
- - не преко 3%:

0401 20 11 00

- - - у амбалажи нето - запремине не преко 2 l

0401 20 19 00

- - - остало

0401 20 91 00

- - - у амбалажи нето - запремине не преко 2 l

0401 20 99 00

- - - остало

0401 40

- Са садржајем масноће преко 6%, али не преко 10% по маси по
маси:

0401 40 10 00

- - у амбалажи нето - запремине не преко 2 l

0401 40 90 00

- - остало

0401 50

- Са садржајем масноће преко 10%, по маси:

0402 99 31 00

- - - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0402 99 39 00

- - - - остало
- - - са садржајем масноће преко 45% по маси:

0402 99 91 00

- - - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0402 99 99 00

- - - - остало

0403

Јогурт; Млаћеница, кисело млеко и кисела павлака, кефир
и остало ферментисано или закисељено млеко и павлака,
концентровани или неконцентровани, са садржајем
додатог шећера или друге материје за заслађивање или без
садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање
ароматизовани или неароматизовани, са садржајем додатог
воћа, језграстог воћа или какаоа или без садржаја додатог воћа,
језграстог воћа или какаоа::

0403 20

- Јогурт:

- - преко 3%:

- - не преко 21%:
0401 50 11 00

- - - у амбалажи нето - запремине не преко 2 l

0401 50 19 00

- - - остало
- - преко 21%, али не преко 45%:

0401 50 31 00

- - - у амбалажи нето - запремине не преко 2 l

0401 50 39 00

- - - остало
- - преко 45%:

0401 50 91 00

- - - у амбалажи нето - запремине не преко 2 l

0401 50 99 00

- - - остало

0402

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог
шећера или других материја за заслађивање:

0402 10

- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са
садржајем масноће не преко 1,5% по маси:
- - без садржаја додатог шећера или других материја за
заслађивање:

- - неароматизован, без садржаја додатог воћа, језграстог воћа,
какаоа, чоколаде, зачина, кафе или екстраката кафе, биља, делова
биља, житарица или пекарских производа :
- - - без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање, са садржајем масноће по маси:
0403 20 11 00

- - - - не преко 3%

0403 20 13 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

0403 20 19 00

- - - - преко 6%
- - - остали, са садржајем масноће по маси:

0403 20 31 00

- - - - не преко 3%

0403 20 33 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

0403 20 39 00

- - - - преко 6%
- - са садржајем додате чоколаде, зачина, кафе или екстраката
кафе, биља, делова биља, житарица или пекарских производа:

0403 20 41 00

- - - са садржајем, по маси, не преко 1,5% млечне масноће, 5%
сахарозе (укључујући инвертни шећер) или изоглукозе, 5%
глукозе или скроба

0403 20 49 00

- - - остали
- - остали, ароматизовани или са садржајем додатог воћа,
језграстог воћа или какаоа:

0402 10 11 00

- - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0402 10 19 00

- - - остало
- - остало:

0403 20 51 00

- - - - не преко 1,5%

0402 10 91 00

- - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0403 20 53 00

- - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0402 10 99 00

- - - остало

0403 20 59 00

- - - - преко 27%

- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са
садржајем масноће преко 1,5% по маси:

0403 20 91 00

- - - - не преко 3%

0403 20 93 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

0403 20 99 00

- - - - преко 6%

0403 90

- Остало:

0402 21

- - Без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање:
- - - са садржајем масноће не преко 27% по маси:

- - - у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са
садржајем млечне масноће по маси:

- - - остали, са садржајем млечне масноће по маси:

0402 21 11 00

- - - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0402 21 18 00

- - - - остало

0402 21 91 00

- - - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0402 21 99 00

- - - - остало

0402 29

- - Остало:

0403 90 11 00

- - - - - не преко 1,5%

- - - са садржајем масноће не преко 27% по маси:

0403 90 13 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

- - - - специјално млеко за одојчад, херметички затворено чија
нето - маса не прелази 500 g, са садржајем масноће преко 10%
по маси

0403 90 19 00

- - - - - преко 27%

- - неароматизовано и без додатка воћа, укључујући језграсто
воће или какаа:

- - - са садржајем масноће преко 27% по маси:

0402 29 11 00

- - - - остало:
0402 29 15 00

- - - - - у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg

0402 29 19 00

- - - - - остало

- - - у праху, гранулама или другим чврстим облицима:
- - - - без садржаја додатог шећера или другe материјe за
заслађивање, са садржајем масноће по маси:

- - - - остало, са садржајем масноће по маси:
0403 90 31 00

- - - - - не преко 1,5%

0403 90 33 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0403 90 39 00

- - - - - преко 27%
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- - - остало:

0404 90 89 00

- - - преко 27%

- - - - без садржаја додатог шећера или другe материјe за
заслађивање, са садржајем масноће по маси:

0405

Маслац и остале масноће и уља добијени од млека; Млечни
намази:

0403 90 51 00

- - - - - не преко 3%

0405 10

0403 90 53 00

- - - - - преко 3%, али не преко 6%

0403 90 59 00

51

- Маслац:
- - са садржајем масноће по маси не преко 85%:

- - - - - преко 6%

- - - природни маслац:

- - - - остало, са садржајем масноће по маси:

0405 10 11 00

- - - - у амбалажи нето-масе не преко 1 kg

0403 90 61 00

- - - - - не преко 3%

0405 10 19 00

- - - - остали

0403 90 63 00

- - - - - преко 3%, али не преко 6%

0405 10 30 00

- - - рекомбиновани маслац

0403 90 69 00

- - - - - преко 6%

0405 10 50 00

- - - маслац од сурутке

0404

Сурутка, концентрована или неконцентрована, са садржајем
додатог шећера или другe материјe за заслађивање или без
садржаја додатог шећера или другe материјe за заслађивање;
Производи који се састоје од природних састојака млека са
садржајем додатог шећера или другe материјe за заслађивање
или без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање, на другом месту непоменути нити обухваћени:

0405 10 90 00

- - остало

0405 20

- Млечни намази:

0405 20 10 00

- - са садржајем масноће од 39% и већим али мањим од 60% по
маси

0405 20 30 00

- - са садржајем масноће од 60% и већим, али не преко 75% по
маси

- Сурутка и модификована сурутка, концентроване или
неконцентроване, без садржаја додатог шећера или друге
материје за заслађивање или са садржајем додатог шећера или
друге материје за заслађивање:

0405 20 90 00

- - са садржајем масноће већим од 75% али мањим од 80% по
маси

0406

Сир и урда :

0406 10

- Свеж (незрео) сир, укључујући сир од сурутке и урда:

0404 10

- - у праху, гранулама или у осталим чврстим облицима:

- - са садржајем масноће не преко 40% по маси:

- - - без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање, са садржајем беланчевина (садржај азота х 6,38),
по маси:

0406 10 30 00

- - - Моzzarela, без обзира да ли је течна или не

0406 10 50 00

- - - остало

- - - - не преко 15%, и са садржајем масноће, по маси:

0406 10 80 00

- - остали

0404 10 02 00

- - - - - не преко 1,5%

0406 20 00 00

- Сир рендани или у праху, свих врста

0404 10 04 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0406 30

- Сир топљен, осим ренданог или у праху:

0404 10 06 00

- - - - - преко 27%

0406 30 10 00

0404 10 12 00

- - - - - не преко 1,5%

0404 10 14 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

- - за чију производњу се употребљавају само сиреви Emmentaler,
Gruiyere и Appenzell и који може, као додатак, садржати Glarus
сир са зачинским биљем (познат као Schabziger); припремљен за
продају на мало, са садржајем масноће у сувој материји не преко
56% по маси

- - - - - преко 27%

- - Остали:

- - - остало, са садржајем беланчевина (садржај азота х 6,38), по
маси:

- - - са садржајем масноће не преко 36% по маси и са садржајем
масноће у сувој материји по маси:

- - - - преко 15%, и са садржајем масноће, по маси:

0404 10 16 00

- - - - не преко 15%, и са садржајем масноће, по маси:

0406 30 31 00

- - - - не преко 48%

0404 10 26 00

- - - - - не преко 1,5%

0406 30 39 00

- - - - преко 48%

0404 10 28 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0406 30 90 00

- - - са садржајем масноће преко 36% по маси

0404 10 32 00

- - - - - преко 27%

0406 40

- Сир прошаран плавим плеснима и остали сиреви који садрже
плесни добијене од Penicillium roqueforti:

0406 40 10 00

- - Roquefort

0406 40 50 00

- - Gorgonzola

0406 40 90 00

- - Остали

0406 90

- Сир остали:

- - - - преко 15%, и са садржајем масноће, по маси:
0404 10 34 00

- - - - - не преко 1,5%

0404 10 36 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0404 10 38 00

- - - - - преко 27%
- - остала:
- - - без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање, са садржајем беланчевина (садржај азота х 6,38),
по маси:

0406 90 01 00

- - - - не преко 15%, и са садржајем масноће, по маси:

0406 90 13 00

- - - Emmentaler

0406 90 15 00

- - - Gruyere, Sbrinz

0406 90 17 00

- - - Bergkase, Appenzell

0406 90 18 00

- - - Fromage friburgeois, Vacherin Mont d'Or и Tete de Moine

0406 90 21 00

- - - Cheddar

0406 90 23 00

- - - Edam

0406 90 25 00

- - - Tilsit

0406 90 29 00

- - - качкаваљ (Kashkaval)

0406 90 32 00

- - - Feta

0406 90 35 00

- - - Kefalo-tyri

0406 90 37 00

- - - Finlandia

0404 10 48 00

- - - - - не преко 1,5%

0404 10 52 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0404 10 54 00

- - - - - преко 27%
- - - - преко 15%, и са садржајем масноће, по маси:

0404 10 56 00

- - - - - не преко 1,5%

0404 10 58 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0404 10 62 00

- - - - - преко 27%
- - - остала, са садржајем беланчевина (садржај азота х 6,38), по
маси:
- - - - не преко 15%, и са садржајем масноће, по маси:

0404 10 72 00

- - - - - не преко 1,5%

0404 10 74 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0404 10 76 00

- - - - - преко 27%

- - За прераду
- - Остали:

0406 90 39 00

- - - Jarlsberg
- - - остали:

0406 90 50 00

- - - - преко 15%, и са садржајем масноће, по маси:

- - - - сир од овчјег млека или млека од буфала, у посудама са
саламуром, или у овчјим или козјим мешинама
- - - - остали:

0404 10 78 00

- - - - - не преко 1,5%

0404 10 82 00

- - - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0404 10 84 00

- - - - - преко 27%

0404 90

- Остало:

0406 90 61 00

- - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano

- - без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање, са садржајем масноће по маси:

0406 90 63 00

- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino

0404 90 21 00

- - - не преко 1,5%

0404 90 23 00

- - - преко 1,5%, али не преко 27%

0404 90 29 00

- - - преко 27%
- - остало, са садржајем масноће, по маси:

0404 90 81 00

- - - не преко 1,5%

0404 90 83 00

- - - преко 1,5%, али не преко 27%

- - - - - са садржајем масноће не преко 40% по маси и са
садржајем воде у немасној материји по маси:
- - - - - - не преко 47%:

0406 90 69 00

- - - - - - - остали
- - - - - - преко 47%, али не преко 72%:

0406 90 73 00

- - - - - - - Provolone

0406 90 75 00

- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76 00

- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso

0406 90 78 00

- - - - - - - Gouda
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0406 90 79 00

- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint - Nectaire, Saint - Paulin,
Taleggio

0406 90 81 00

- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 00

- - - - - - - Camembert

0406 90 84 00

- - - - - - - Brie

0406 90 85 00

- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri
- - - - - - - остали сир, са садржајем воде, по маси, у немасној
материји:

0406 90 86 00

- - - - - - - - преко 47%, али не преко 52%

0406 90 89 00

- - - - - - - - преко 52%, али не преко 62%

0406 90 92 00

- - - - - - - - преко 62%, али не преко 72%

0406 90 93 00

- - - - - - преко 72%

0406 90 99 00

- - - - - остали

1702

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу,
гликозу и фруктозу у чврстом стању; Шећерни сирупи без
садржаја додатих средстава за ароматизацију или материја за
бојење; вештачки мед, помешан или непомешан са природним
медом; карамел:
- Лактоза и лактозни сируп:

1702 19 00 00

- - Остало

2106

Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити
обухваћени:

2106 90

- Остало:
- - сирупи од шећера, ароматизовани или бојени:
- - - остали:

2106 90 51 00

- - - - лактозни сируп

2309

Препарати који се употребљавају за исхрану животиња:

2309 10

- Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало:
- - са садржајем скроба, глукозе, глукозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, који се
сврставају у тар. подбројеве 1702 30 50 до 1702 30 90, 1702 40
90, 1702 90 50 и 2106 90 55, или млечних производа:
- - - са садржајем скроба, глукозе, глукозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа:
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13) Свињско месо:
Сектор свињског меса обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака

Наименовање

0103

Свиње, живе:

0103 91

- - Масе не преко 50 kg:

0103 91 10 00

- - - домаће врсте

0103 92

- - Масе 50 kg или веће:

0103 92 11 00

- - - - које су се најмање једанпут прасиле, масе 160 kg и веће

0103 92 19 00

- - - - остале

0203

Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто:

0203 11

- - Трупови и полутке:

0203 11 10 00

- - - од домаћих свиња

0203 12

- - Бутови, плећке и комади од њих, са костима:

0203 12 11 00

- - - - бутови и комади од њих

0203 12 19 00

- - - - плећке и комади од њих

0203 19

- - Остало:

0203 19 11 00

- - - - предњи делови и комади од њих

0203 19 13 00

- - - - бубрежњак и комади од њега са костима

0203 19 15 00

- - - - потрбушине и комади од њих

0203 19 55 00

- - - - - без костију

0203 19 59 00

- - - - - остало

0203 21

- - Трупови и полутке:

- Остало:

- - - домаће врсте:

- Свеже или расхлађено:

- - - од домаћих свиња:

- - - од домаћих свиња:

- - - - остало:

- Смрзнуто
0203 21 10 00

- - - од домаћих свиња

- - - - без садржаја скроба или са садржајем скроба не преко 10%
по маси:

0203 22

- - Бутови, плећке и комади од њих, са костима:

2309 10 15 00

- - - - - са садржајем млечних производа 50%, али мање од 75%
по маси

0203 22 11 00

- - - - бутови и комади од њих

2309 10 19 00

- - - - - са садржајем млечних производа не мање од 75% по маси

0203 22 19 00

- - - - плећке и комади од њих

0203 29

- - Остало:

0203 29 11 00

- - - - предњи делови и комади од њих

0203 29 13 00

- - - - бубрежњак и комади од њега са костима

0203 29 15 00

- - - - потрбушине и комади од њих

0203 29 55 00

- - - - - без костију

0203 29 59 00

- - - - - остало

0206

Остали јестиви кланични производи од меса говеђег, свињског,
овчјег, козјег, коњског, магарећег, од мула или од мазги,
употребљиви за јело, свежи, расхлађени или смрзнути:

0206 30 00 00

- Од свиња, свежи или расхлађени

- - - - са садржајем скроба преко 10% али не већим од 30% по
маси:
2309 10 39 00

- - - - - са садржајем млечних производа не мање од 50% по маси
- - - - са садржајем скроба преко 30% по маси:

2309 10 59 00

- - - - - са садржајем млечних производа не мање од 50% по маси

2309 10 70 00

- - - без садржаја скроба, глукозе, гликозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа али са садржајем
млечних производа

2309 90

- Остало:

- - - од домаћих свиња:

- - - од домаћих свиња:

- - - - остало:

- - Остало, укључујући предсмеше:
- - - са садржајем скроба, глукозе, глукозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, који се
сврставају у тар. подбројеве 1702 30 50 до 1702 30 90, 1702 40
90, 1702 90 50 и 2106 90 55, или млечних производа:

ех од домаћих свиња
- Од свиња, смрзнути:

- - - - са садржајем скроба, глукозе, глукозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа:

0206 41 00 00

- - Џигерице

- - - - - без садржаја скроба или са садржајем скроба 10% или
мање по маси:

0206 49 00 00

- - Остало

2309 90 35 00

- - - - - - са садржајем млечних производа не мање од 50 али мање
од 75% по маси

0209

2309 90 39 00

- - - - - - са садржајем млечних производа не мање од 75% по
маси
- - - - - са садржајем скроба већим од 10% али не већим од 30%
по маси:

Свињска масноћа без месне кртине и живинско сало,
неистопљени нити екстраховани на било који начин, свежи,
расхлађени, смрзнути, сољени, у саламури, сушени или
димљени:

0209 10

- Од свиња:

- - - - - - са садржајем млечних производа не мање од 50% по
маси

0209 10 11 00

- - свежа, расхлађена, смрзнута, сољена или у саламури

0209 10 19 00

- - сушена или димљена

0209 10 90 00

- свињска масноћа, осим оне из тар. подброја 0209 10 11 или
0209 10 19

0210

Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури,
сушени или димљени; Јестиво брашно и прах од меса или од
других кланичних производа:

2309 90 49 00

- - - - - са садржајем скроба преко 30% по маси:
2309 90 59 00

- - - - - - са садржајем млечних производа не мање од 50% по
маси

2309 90 70 00

- - - - без садржаја скроба, глукозе, глукозног сирупа,
малтодекстрина или малтодекстринског сирупа али са садржајем
млечних производа

ех од домаћих свиња
ех од домаћих свиња

- - Поткожна свињска масноћа:

11. фебруар 2022.
- Месо свињско:
0210 11

Број 18
1602 49 50 00

- - - - који по маси садрже мање од 40% меса или осталих
кланичних производа било које врсте, укључујући масноће било
које врсте или порекла

1602 90

- Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих
животиња:

- - Бутови, плећке и исечени комади од њих, са костима:
- - - од домаћих свиња:
- - - - сољени или у саламури:

0210 11 11 00

- - - - - бутови и исечени комади од њих

0210 11 19 00

- - - - - плећке и исечени комади од њих

1602 90 10 00

- - - - - бутови и исечени комади од њих

0210 11 39 00

- - - - - плећке и исечени комади од њих

0210 12

- - Потрбушине и исечени комади од њих:

- - - остало:
1602 90 51 00

- - - - које садржи месо или остале кланичне производе од
домаћих свиња

1902

Тестенине, куване или некуване или са надевом ( са месом или
другим материјама) или другачије припремљене као што су
шпагети, макарони, резанци, лазање, њоки, равијоли, канелони;
Кус-кус, припремљен или неприпремљен:

1902 20

- Тестенине са надевом, куване или некуване или другачије
припремљене:

1902 20 30 00

- - са садржајем више од 20% по маси кобасичарских производа
и сличних, од меса и осталих кланичних производа било које
врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла

- - - од домаћих свиња:
0210 12 11 00

- - - - сољени или у саламури

0210 12 19 00

- - - - сушени или димљени

0210 19

- - Остало:
- - - од домаћих свиња:
- - - - сољено или у саламури:

0210 19 10 00

- - - - - бекон полутке или „spenserˮ

0210 19 20 00

- - - - - три четвртине полутке („three - quarter sidesˮ) или средњи
делови („middlesˮ)

0210 19 30 00

- - - - - предњи делови и исечени комади од њих

0210 19 40 00

- - - - - бубрежњак и исечени комади од њих

0210 19 50 00

- - - - - остало
- - - - сушено или димљено:

0210 19 60 00
0210 19 70 00

- - - - - предњи делови и исечени комади од њих
- - - - - бубрежњак и исечени комади од њих
- - - - - остало:

0210 19 81 00

- - - - - - без костију

- - прерађевине од крви од било којих животиња
- - остало:

- - - - сушени или димљени:
0210 11 31 00

14) Овчије и козије месо:
Сектор овчијег и козијег меса обухвата производе наведене у
следећој табели:
Тарифна ознака

Наименовање

0104

Овце и козе, живе:

0104 10

- Овце:

0104 10 10 00

- - чисте расе за приплод
- - остале:

0210 19 89 00

- - - - - - остало

0104 10 30 00

- - - јагњад (до једне године старости)

1501

Свињска масноћа (укључујући јестиву маст) и живинска
масноћа, осим оних из тар. броја 0209 или 1503:

0104 10 80 00

- - - остале

1501 10

- Јестива свињска маст:

0104 20

- Козе:

1501 10 10 00

- - за индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених
производа за људску исхрану

0104 20 10 00

- - чисте расе за приплод

0104 20 90 00

- - остале

0204

Месо овчје или козје, свеже, расхлађено или смрзнуто:

1501 10 90 00

- - остало

1501 20

- Остала свињска масноћа:

1501 20 10 00

- - за индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених
производа за људску исхрану

0204 10 00 00

- Трупови и полутке јагњећи, свежи или расхлађени
- Остало месо овчје, свеже или расхлађено:

0204 21 00 00

- - Трупови и полутке

0204 22

- - Остали комади са костима:

0204 22 10 00

- - - скраћене предње четврти

0204 22 30 00

- - - слабине и/или подплећке

0204 22 50 00

- - - бутови

- од џигерице

0204 22 90 00

- - - остало

- остало:

0204 23 00 00

- - Без костију

1601 00 91

- - кобасичарски производи, сушени или за мазање, некувани:

0204 30 00 00

1601 00 91 90

- - - остали

1601 00 99

- - остало:

0204 41 00 00

- - Трупови и полутке

1601 00 99 90

- - - остали

0204 42

- - Остали комади са костима:

1602

Остали прерађени или конзервисани производи од меса, осталих
кланичних производа, крви или инсеката:

0204 42 10 00

- - - скраћене предње четврти

1602 10 00

- Хомогенизовани производи:

0204 42 30 00

- - - слабине и/или подплећке

1602 10 00 90

- - остали

0204 42 50 00

- - - бутови

1602 20

- Од џигерице било које животиње:

0204 42 90 00

- - - остало

1602 20 90 00

- - остало

0204 43

- - Без костију:

0204 43 10 00

- - - јагњеће

0204 43 90 00

- - - остало

1501 20 90 00

- - остало

1601 00

Кобасичарски и слични производи од меса, осталих кланичних
производа, крви или инсеката; Сложени прехрамбени производи
на бази тих производа:

1601 00 10 00

- Од свиња:
1602 41

- - Бутови и комади од њих:

1602 41 10 00

- - - од домаћих свиња

1602 42

- - Плећке и комади од њих:

1602 42 10 00

- - - од домаћих свиња

1602 49

- - Остало, укључујући мешавине:
- - - од домаћих свиња:
- - - - који по маси садржи 80% или више меса или осталих
кланичних производа, било које врсте, укључујући масноће било
које врсте или порекла:

- Трупови и полутке јагњећи, смрзнути
- Остало месо овчје, смрзнуто:

0204 50

- Месо, козје:
- - свеже или расхлађено:

0204 50 11 00

- - - трупови и полутке

0204 50 13 00

- - - скраћене предње четврти

0204 50 15 00

- - - слабине и/или подплећке

0204 50 19 00

- - - бутови
- - - остало:

0204 50 31 00

- - - - комади са костима

1602 49 11 00

- - - - - бубрежњаци (без врата) и комади од њих, укључујући
мешавине леђа или бутова

0204 50 39 00

1602 49 13 00

- - - - - врат и комади од врата, укључујући мешавине врата и
плећки

0204 50 51 00

- - - трупови и полутке

- - - - - остале мешавине које садрже бутове, плећке, бубрежњак
или вратове и комаде од њих

0204 50 53 00

- - - скраћене предње четврти

0204 50 55 00

- - - слабине и/или подплећке

1602 49 15 00
1602 49 19 00

- - - - - остало

1602 49 30 00

- - - - који по маси садрже од 40%, али не преко 80% меса или
осталих кланичних производа било које врсте, укључујући
масноће било које врсте или порекла
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- - - - комади без костију
- - смрзнуто:

0204 50 59 00

- - - бутови
- - - остало:

0204 50 71 00

- - - - комади са костима

0204 50 79 00

- - - - комади без костију
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0206
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Остали јестиви кланични производи од меса, говеђег, свињског,
овчјег, козјег, коњског и магарећег, од мула или од мазги, свежи,
расхлађени или смрзнути:

0206 80

0408 99

- - Остало:

0408 99 80 00

- - - остало

- Остало, свеже или расхлађено:

16) Живинско месо

- - остало:
0206 80 99 00

- - - од оваца и коза

0206 90

- Остало, смрзнуто:

Сектор живинског меса обухвата производе наведене у следећој табели:

- - Остало:

Тарифна ознака

0206 90 99 00

- - - од оваца и коза

0210

Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у
саламури, сушени или димљени; Јестиво брашно и прах од меса
или од осталих кланичних производа:

0210 99

Наименовање

0105

Живина домаћа, жива (кокошке врсте Gallus domesticus, патке,
гуске, ћурке и бисерке):

- Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса или од
осталих кланичних производа:

0105 11

- - Пилићи врсте Gallus domesticus:

- - Остало:

0105 11 11 00

- - - - носиље

- - - месо:

0105 11 19 00

- - - - остало

- Масе не преко 185 g:
- - - дедовски и родитељски женски пилићи за:

- - - остали:

- - - - од оваца и коза:
0210 99 21 00

- - - - - са костима

0105 11 91 00

- - - - носиље

0210 99 29 00

- - - - - без костију

0105 11 99

- - - - остали:

- - - остали кланични производи:

0105 11 99 10

- - - - - дедовски и родитељски мушки пилићи

- - - - остало:

0105 11 99 90

- - - - - остали

- - - - - остало

0105 12 00

- - Ћурићи:

ех јестиви кланични нуспроизводи од оваца и коза, усољени, у
саламури, сушени или димљени

0105 12 00 10

- - - за приплод

Масноће од животиња врста говеда, оваца или коза, осим оних
из тар. броја 1503:

0105 12 00 90

- - - остали

0105 13 00

- - Пачићи:

0105 13 00 10

- - - за приплод

0105 13 00 90

- - - остали

0105 14 00

- - Гушчићи:

0105 14 00 10

- - - за приплод

0105 14 00 90

- - - остали

0210 99 85 00

1502
1502 90

- Остало

1502 90 90 00

- - остала
ех овчије и козије масноће

1602

Остали прерађени или конзервисани производи од меса, осталих
кланичних производа, крви или инсеката:

1602 90

- Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих
животиња:

0105 15 00

- - Бисречићи:

0105 15 00 10

- - - за приплод

- - остало:

0105 15 00 90

- - - остали

- - - остало:

0105 94 00 00

- - Кокошке врсте Gallus domesticus

- - - - остало:

0105 99

- - Остало:

- - - - - остало:

0105 99 10 00

- - - патке

1602 90 91 00

- - - - - - од оваца

0105 99 20 00

- - - гуске

1602 90 95 00

- - - - - - од коза

0105 99 30 00

- - - ћурке

0105 99 50 00

- - - бисерке

0207

Месо и остали јестиви кланични производи од живине из
тарифног броја 0105, свежи, расхлађени или смрзнути:

0207 11

- - Неисечени у комаде, свежи или расхлађени:

0207 11 10 00

- - - очерупани и без црева, али са главом и ногама, познати као
„83% пилићаˮ

0207 11 30 00

- - - очерупани и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са
вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познати као „70%
пилићаˮ

0207 11 90 00

- - - очерупани и са очишћеном утробом, без глава и ногу и без
вратова, срца, џигерица и желудаца, познати као „65% пилићаˮ,
или другачије испоручени

0207 12

- - Несечено у комаде, смрзнуто:

0207 12 10 00

- - - очерупани и са очишћеном утробом, без глава и ногу,
вратова, срца, џигерица и желудаца, познати као „70% пилићаˮ

0207 12 90 00

- - - очерупани и са очишћеном утробом, без глава и ногу,
вратова, срца, џигерица и желудаца, познати као „65% пилићиˮ,
или другачије испоручени

0207 13

- - Исечени комади и остали кланични производи, свежи или
расхлађени:

0207 13 10 00

- - - - без костију

0207 13 20 00

- - - - - полутке или четврти

0207 13 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0207 13 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и
врхови крила

0207 13 50 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0207 13 60 00

- - - - - батаци и исечени комади од њих

0207 13 70 00

- - - - - остало

0207 13 91 00

- - - - џигерице

0207 13 99 00

- - - - остали

0207 14

- - Исечени комади и остали кланични производи, смрзнути:

15) Јаја
Сектор јаја обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака

Наименовање

0407

Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или
кувана:

0407 11 00 00

- - Од кокошака врсте Gallus domesticus

0407 19

- - Остала:

- Оплођена јаја за инкубацију:

- - - од живине, осим од кокошака врсте Gallus domesticus:
0407 19 11 00

- - - - од ћурака или гусака

0407 19 19 00

- - - - остала

0407 21 00 00

- - Од кокошака врсте Gallus domesticus

0407 29

- - Остала:

0407 29 10 00

- - - од живине, осим од кокошака врсте Gallus domesticus

0407 90

- Остала:

0407 90 10 00

- - од живине

0408

Живинска и птичја јаја без љуске и жуманца од јаја, свежа,
сушена, кувана у води или пари, обликована, смрзнута или на
други начин конзервисана, са садржајем додатог шећера или
друге материја за заслађивање или без садржаја додатог шећера
или друге материја за заслађивање:

- Остала свежа јаја:

- Жуманца:
0408 11

- - Сушена:

0408 11 80 00

- - - остала

0408 19

- - Остала:
- - - остало:

0408 19 81 00

- - - - течна

0408 19 89 00

- - - - остала, укључујући смрзнута

0408 91

- - Сушена:

0408 91 80 00

- - - остало

- Остало:

- Од кокошака врсте Gallus domesticus:

- - - исечени комади:
- - - - са костима:

- - - остали кланични производи:
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- - - исечени комади:
0207 14 10 00
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0207 42 30 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са
вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познато као „70%
патке”

0207 42 80 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, као и
без вратова, срца, џигерице и желудаца, познато као „63% патке”,
или другачије испоручено

0207 43 00 00

- - Масне џигерице, свеже или расхлађене

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 14 20 00

- - - - - полутке или четврти

0207 14 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0207 14 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и
врхови крила

0207 14 50 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0207 14 60 00

- - - - - батаци и исечени комади од њих

0207 14 70 00

- - - - - остало
- - - остали кланични производи:

0207 14 91 00

- - - - џигерице

0207 14 99 00

- - - - остало
- Од ћурки:

0207 44

- - Oстало, свеже или расхлађено:
- - - исечени комади:

0207 44 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 44 21 00

- - - - - полутке или четврти

0207 44 31 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0207 44 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови
крила

0207 24

- - Неисечено у комаде, свеже или расхлађено:

0207 44 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0207 24 10 00

- - - очерупане и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са
вратовима, срцима, џигерицама и желуцима, познате као „80%
ћуркеˮ

0207 44 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0207 44 71 00

- - - - - трупови („paletotsˮ)

0207 44 81 00

- - - - - остало

0207 24 90 00

- - - очерупане и са очишћеном утробом, без глава и ногу и без
вратова, срца, џигерица и желудаца, познате као „73% ћуркеˮ,
или другачије испоручене

0207 44 91 00

- - - - џигерице, изузев масних џигерица

0207 25

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

0207 44 99 00

- - - - остали

0207 25 10 00

- - - очерупане и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са
вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познате као „80%
ћуркеˮ

0207 45

0207 25 90 00

- - - очерупане и са очишћеном утробом, без глава и ногу, као
и без вратова, срца, џигерице и желудаца, познате као „73%
ћуркеˮ, или другачије испоручене

0207 26

- - Исечени комади и остали кланични производи, свежи или
расхлађени:
- - - исечени комади:

- - - остали кланични производи:

- - Остало, смрзнуто:
- - - исечени комади:

0207 45 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 45 21 00

- - - - - полутке или четврти

0207 45 31 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0207 45 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодсеченим вратовима, тртице и
врхови крила

- - - - без костију

0207 45 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

- - - - са костима:

0207 45 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0207 26 20 00

- - - - - полутке или четврти

0207 45 71 00

- - - - - трупови („paletotsˮ)

0207 26 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0207 45 81 00

0207 26 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови
крила

0207 26 50 00

- - - - - груди и исечени комади од груди

0207 26 10 00

- - - - - ноге и исечени комади од ногу:
0207 26 60 00

- - - - - - батаци и исечени комади од батака

0207 26 70 00

- - - - - - остало

0207 26 80 00

- - - - - остало
- - - остали кланични производи:

0207 26 91 00

- - - - џигерице

0207 26 99 00

- - - - остало

0207 27

- - Исечени комади и отпаци, смрзнути:
- - - исечени комади:

0207 27 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

- - - - џигерице
0207 45 93 00

- - - - - масне џигерице

0207 45 95 00

- - - - - остале

0207 45 99 00
0207 51

- - Неисечено у комаде, свеже или расхлађено:

0207 51 10 00

- - - очерупано, без крви, без црева, са главама и ногама, познато
као „82% гускеˮ

0207 51 90 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, са или
без срца и желудаца, познато као „75% гуске”, или другачије
испоручено

0207 52

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

0207 52 10 00

- - - очерупано, без крви, са неочишћеном утробом, са главама и
ногама, познато као „85% гускеˮ

0207 52 90 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, са или
без срца и желудаца, познато као „75% гуске”, или другачије
испоручено
- - Масне џигерице, свеже или расхлађене

- - - - - полутке или четврти
- - - - - крила, цела, са или без врхова

0207 27 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови
крила

0207 53 00 00

0207 27 50 00

- - - - - груди и исечени комади од груди

0207 54

- - - - - ноге и исечени комади од ногу:
- - - - - - батаци и исечени комади од батака
- - - - - - остало

0207 27 80 00

- - - - остали
- Од гусака:

0207 27 30 00

0207 27 70 00

- - - - - остало
- - - остали кланични производи:

0207 27 20 00

0207 27 60 00
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- - Oстало, свеже или расхлађено:
- - - исечени комади:

0207 54 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

- - - - - остало

0207 54 21 00

- - - - - полутке или четврти

- - - остали кланични производи:

0207 54 31 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0207 27 91 00

- - - - џигерице

0207 54 41 00

0207 27 99 00

- - - - остало

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови
крила

0207 54 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0207 41

- - Неисечено у комаде, свеже или расхлађено:

0207 54 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0207 41 20 00

- - - очерупано, без крви, без црева али са неочишћеном утробом,
али са приложеним изнутрицама, као и са главама и ногама,
познато као „85% паткеˮ

0207 54 71 00

- - - - - трупови („paletotsˮ)

0207 54 81 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са
вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познато као „70%
патке”

0207 54 91 00

- - - - џигерице, изузев масних џигерица

0207 54 99 00

- - - - остали

- Од патака:

0207 41 30 00
0207 41 80 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, као и
без вратова, срца, џигерице и желудаца, познато као „63% патке”,
или другачије испоручено

0207 42

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

- - - - - остало
- - - остали кланични производи:

0207 55

- - Остало, смрзнуто:
- - - исечени комади:

0207 55 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 55 21 00

- - - - - полутке или четврти
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0207 55 31 00
0207 55 41 00
0207 55 51 00
0207 55 61 00
0207 55 71 00
0207 55 81 00

0207 55 93 00
0207 55 95 00
0207 55 99 00
0207 60
0207 60 05 00

0207 60 10 00
0207 60 21 00
0207 60 31 00
0207 60 41 00
0207 60 51 00
0207 60 61 00
0207 60 81 00
0207 60 91 00
0207 60 99 00
0209
0209 90 00 00
0210

0210 99

0210 99 71 00
0210 99 79 00
1501
1501 90 00 00
1602
1602 20
1602 20 10 00
1602 31

1602 31 11 00
1602 31 19 00
1602 31 80 00
1602 32

1602 32 11 00
1602 32 19 00
1602 32 30 00
1602 32 90 00
1602 39

1602 39 21 00
1602 39 29 00
1602 39 85 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова
- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови
крила
- - - - - груди и исечени комади од њих
- - - - - ноге и исечени комади од њих
- - - - - трупови („paletotsˮ)
- - - - - остало
- - - остали кланични производи:
- - - - џигерице
- - - - - масне џигерице
- - - - - остале
- - - - остали
- Од бисерки:
- - Неисечено у комаде, свеже, расхлађено или смрзнуто
- - остало, свеже, расхлађено или смрзнуто
- - - исечени комади:
- - - - без костију
- - - - са костима:
- - - - - полутке или четврти
- - - - - крила, цела, са или без врхова
- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови
крила
- - - - - груди и исечени комади од њих
- - - - - ноге и исечени комади од њих
- - - - - остало
- - - остали кланични производи:
- - - - џигерице
- - - - остали
Свињска масноћа без месне кртине и живинско сало,
неистопљени нити другачије екстраховани, свежи, расхлађени,
смрзнути, сољени, у саламури, сушени или димљени:
- Остало
ех живинско сало
Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури,
сушени или димљени; Јестиво брашно и прах од меса или од
других кланичних производа:
- Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса или других
кланичних производа:
- - Остало:
- - - остали кланични производи:
- - - - остало:
- - - - - џигерице, живинске:
- - - - - - масне џигерице од гусака или патака, сољене или у
саламури
- - - - - - остало
Свињска масноћа (укључујући јестиву маст) и живинска
масноћа, осим оних из тар. бројева 0209 или 1503:
- Остала
ех живинска масноћа
Остали прерађени или конзервисани производи од меса, осталих
кланичних производа, крви или инсеката:
- Од џигерице било које животиње:
- - од гушчије или пачије џигерице
- Од живине из тар. броја 0105:
- - Од ћурки:
- - - који садрже 57% или више по маси живинског меса или
осталих кланичних производа од живине:
- - - - који садрже искључиво некувано ћуреће месо
- - - - остали
- - - остали
- - Од живине врсте Gallus domesticus:
- - - који садрже 57% или више по маси живинског меса или
осталих кланичних производа од живине:
- - - - некувани
- - - - остали
- - - који садрже од 25%, али не преко 57% по маси живинског
меса или осталих кланичних производа од живине
- - - остали
- - Остали:
- - - који садрже 57% или више по маси живинског меса или
осталих кланичних производа од живине:
- - - - некувани
- - - - остали
- - - остали
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17) Пчелињи производи:
Сектор пчелињих производа обухвата производе наведене у
следећој табели:
Тарифна ознака

Наименовање

0409 00 00 00

Мед природни

0410

Инсекти и остали јестиви производи животињског порекла на
другом месту непоменути нити обухваћени

0410 90 00 00

- Остало

0511

Производи животињског порекла непоменути нити обухваћени
на другом месту; Мртве животиње из Глава 1 или 3 Царинске
тарифе, непогодне за људску исхрану:

0511 99

- - Oстало:

0511 99 85 00

- - - остало

1212

Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа и шећерна
трска, свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, млевени или
немлевени; Коштице и језгра плодова биљака и остали биљни
производи (укључујући непржен корен цикорије, врсте Cichorium
intybus sativum) врста која се првенствено употребљава за људску
исхрану, на другом месту непоменути нити укључени:

1212 99

- - Остало:

1212 99 95

- - - остало:

1212 99 95 90

- - - - остало

1521

Биљни воскови (осим триглицерида), восак од пчела, воскови од
осталих инсеката и спермацети, рафинисани или нерафинисани,
обојени или необојени:

1521 90

- Остало:

ех матични млеч и прополис, јестиви

- Остало:

ех матични млеч и прополис, нејестиви

- Остало:

ех пелуд

- - восак од пчела и воскови од осталих инсеката, рафинисани
или нерафинисани, обојени или небојени:
1521 90 91 00

- - - сирови

1521 90 99 00

- - - остали

18) Други сектори:
Други сектори обухватају пољопривредне производе којима
се тргује у Републици Србији, а који се не узгајају и не производе или се узгајају и производе али нису од нарочитог привредног
значаја, као и производе који се узгајају и производе, али се по
својим карактеристикама не могу се сврстати ни у један од наведених сектора.
Други сектори обухватају следеће производе:
а) Пиринач
Сектор пиринча обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака

Наименовање

1006

Пиринач:

1006 10

- Пиринач у љусци (арпа или сиров):

1006 10 30 00

- - - округлог зрна

1006 10 50 00

- - - зрна средње дужине

1006 10 71 00

- - - - са односом дужине према ширини преко 2 али мање од 3

1006 10 79 00

- - - - са односом дужине према ширини од 3 или више

- - остали:

- - - дугачког зрна:

1006 20

- Ољуштен (смеђи) пиринач:
- - етивиран (делимично куван):

1006 20 11 00

- - - округлог зрна

1006 20 13 00

- - - зрна средње дужине

1006 20 15 00

- - - - са односом дужине према ширини преко 2 али мање од 3

1006 20 17 00

- - - - са односом дужине према ширини од 3 или више

1006 20 92 00

- - - округлог зрна

1006 20 94 00

- - - зрна средње дужине

1006 20 96 00

- - - - са односом дужине према ширини преко 2 али мање од 3

1006 20 98 00

- - - - са односом дужине према ширини од 3 или више

- - - дугачког зрна:

- - остали:

- - - дугачког зрна:
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- Полуобрађен или обрађен пиринач, полиран или неполиран,
глазиран или неглазиран:
- - полуобрађен пиринач:
- - - етивиран (делимично куван):

1006 30 21 00

- - - - округлог зрна

1006 30 23 00

- - - - зрна средње дужине
- - - - дугачког зрна:

1006 30 25 00

- - - - - са односом дужине према ширини преко 2 али мање од 3

1006 30 27 00

- - - - - са односом дужине према ширини од 3 или више
- - - остали:

1006 30 42 00

- - - - округлог зрна

1006 30 44 00

- - - - зрна средње дужине

1006 30 46 00

- - - - - са односом дужине према ширини преко 2 али мање од 3

1006 30 48 00

- - - - - са односом дужине према ширини од 3 или више

- - - - дугачког зрна:

- - обрађен пиринач:
- - - етивиран (делимично куван):
1006 30 61 00

- - - - округлог зрна

1006 30 63 00

- - - - зрна средње дужине

1006 30 65 00

- - - - - са односом дужине према ширини преко 2 али мање од 3

1006 30 67 00

- - - - - са односом дужине према ширини од 3 или више

0712

Сушено поврће, цело, сечено у комаде или млевено, али даље
неприпремљено:

0712 90

- Остало поврће; Мешавине поврћа:

0712 90 90 00

- - остало
ех сушене маслине, целе, нарезане на коцке или резанце,
здробљене или самлевене, али даље неприпремљене

1509

Маслиново уље и његове фракције, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски немодификовани:

1509 20 00 00

- Екстра девичанско маслиново уље

1509 30 00 00

- Девичанско маслиново уље

1509 40 00 00

- Остала девичанска маслинова уља

1509 90 00 00

- Остало

1510

Остала уља и њихове фракције, добијени искључиво од маслина,
рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани,
укључујући мешавине тих уља или фракција са уљима или
фракцијама из тар. броја 1509:

1510 10 00 00

- Сирово маслиново уље од комине

1510 90 00 00

- Остало

1522 00

Дегра; Остаци добијени прерадом масних материја и воскова
животињског или биљног порекла:

- - - - дугачког зрна:

- - - остали:
1006 30 92 00

- - - - округлог зрна

1006 30 94 00

- - - - зрна средње дужине

1006 30 96 00

- - - - - са односом дужине према ширини преко 2 али мање од 3

1006 30 98 00

- - - - - са односом дужине према ширини од 3 или више

1006 40 00 00

- Ломљени пиринач

1102

Брашно од житарица, осим пшенице или наполице:

- - - - дугачког зрна:

1102 90

- Остало:

1102 90 50 00

- - брашно пиринчано

1103

Прекрупа од житарица, гриз и пелете:
- Прекрупа и гриз:

1103 19

- - Од осталих житарица:

1103 19 50 00

- - - од пиринча

1103 20

- Пелети:

1103 20 50 00

- - од пиринча

1104

Житарице у зрну другачије обрађене (нпр.: ољуштене, ваљане у
љуспицама, перлиране, обрезане или гњечене), осим пиринча из
тар. броја 1006; Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама
или млевене:
- Зрна ваљана у облику љуспица:

1104 19

- - Од осталих житарица:

1104 19 91 00

- - - - пиринач у облику љуспица

1104 19 99 00

- - - - остала
ex ваљана пиринчана зрна

- - - остала:

1108

Скроб; Инулин:
- Скроб:

1108 19

- - Остали скроб:

1108 19 10 00

- - - скроб од пиринча

в) Лан и конопља
Сектор лана и конопље обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака
5301

Тарифна ознака
0709

Наименовање

5301 10 00 00

- Остало:
- - Маслине:

0709 92 10 00

- - - за употребу осим у производњи уља

0709 92 90 00

- - - остале

0710

Поврће (некувано или кувано у води или пари), смрзнуто:

0710 80

- Остало поврће:

0710 80 10 00

- - маслине:

0711

Поврће, привремено конзервисано, али у таквом стању
неподесно за непосредну исхрану:

0711 20

- Маслине:

0711 20 10 00

- - за употребу осим за производњу уља

0711 20 90 00

- - остале

- Лан, сиров или мочен
- Лан, ломљен, трљен, гребан или другачије обрађен, али
непреден:

5301 21 00 00

- - Ломљен или трљен

5301 29 00 00

- - Остали

5301 30 00 00

- Кучина и отпаци од лана

5302

Конопља (Canabis sativa L.), сирова или обрађена, али
непредена; Кучина и отпаци од конопље (укључујући отпатке
предива и рашчупане остатке):

5302 10 00 00

- Конопља сирова или мочена

5302 90 00 00

- Остало

г) Банане
Сектор банана обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака

Наименовање

0803 00

Банане, укључујући брашнасте банане („plantainsˮ), свеже или
суве:

0803 90

- Остале:

0803 90 10 00

- - свеже

0803 90 90 00

- - суве

0812

Воће и језграсто воће, привремено конзервисано, али у таквом
стању неподесно за непосредну исхрану:

0812 90 98 00

- - oстало
ех банане, привремено конзервисане

0813

Воће, суво, осим оног које се сврстава у тар. бр. 0801 до 0806;
мешавине језграстог или сувог воћа из Главе 8, Царинске
тарифе:

0813 50

- Мешавине језграстог или сувог воћа из Главе 8, Царинске
тарифе:
- - остале мешавине:

0813 50 99 00

- - - остале
ех мешавине које садрже сушене банане

Остало поврће, свеже или расхлађено:

0709 92

Наименовање
Лан, сиров или обрађен али непреден; Кучина и отпаци од
лана (укључујући и отпатке предива и рашчупане текстилне
материјале):

б) Маслиново уље и стоне маслине
Сектор маслиновог уља и стоних маслина обухвата производе наведене у следећој табели:
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1106

Брашно, гриз и прах, од сушеног махунастог поврћа које се
сврстава у тарифни број 0713, од сагоа корења или кртола из
тарифног броја 0714, или од производа из Главе 8, Царинске
тарифе:

1106 30

- Од производа из Главе 8, Царинске тарифе:

1106 30 10 00

- - од банана

2006 00

Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали делови биља,
конзервисани у шећеру (суви, глазирани или кандирани):
- остало:
- - остало

2006 00 99 00

- - - остало
ех банане
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2007

2007 10

Џемови, слатко, воћни желеи, мармеладе, пире од воћа или
језграстог воћа и пасте од воћа или језграстог воћа добијени
кувањем, са додатком или без садржаја додатог шећера или друге
материје за заслађивање:
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ех од банана
- - - - остали:
2009 89 38 00

- - - - - остали
ех од банана

- Хомогенизовани производи:

- - - - чија вредност прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са
садржајем додатог шећера:

- - остали:
2007 10 99 00

- - - остали
ех од банана

2009 89 79 00

- - - - - остали
ех од банана

- Остало:
2007 99

- - Остало:
- - - са садржајем шећера преко 30% по маси:

- - - - остали:
2009 89 86 00

- - - - - - остали
ех од банана

- - - - остало:
2007 99 39 00

ех од банана
2007 99 50 00

- - - - - са садржајем додатог шећера чији садржај не прелази 30%
по маси:

- - - - - остало
- - - са садржајем шећера преко 13%, али не преко 30%, по маси

2009 89 89 00

- - - - - - остали
ех од банана

ех од банана
- - - остало:
2007 99 97 00

- - - - остало

- - - - - без садржаја додатог шећера:
2009 89 99 00

- - - - - - остали
ех од банана

ех од банана
2008

Воће, језграсто воће и јестиви делови биља за јело, другачије
припремљени или конзервисани, са садржајем додатог шећера
или без садржаја додатог шећера или других средстава за
заслађивање или алкохола, на другом месту непоменути нити
обухваћени:
- Остало, укључујући мешавине, осим оних из тарифног
подброја 2008 19:

2008 97

- - Мешавине:

д) Етил алкохол пољопривредног порекла:
Сектор етил алкохола обухвата производе наведене у следећој табели:
Тарифна ознака

Неденатурисани етил - алкохол алкохолне јачине 80% vol или
јачи; Етил - алкохол и остали алкохоли, денатурисани, било које
јачине:

2207 10 00 00

- Етил - алкохол алкохолне јачине 80% vol или јачи,
неденатурисани

2207 20 00 00

- Етил - алкохол и остали алкохоли, било које јачине,
денатурисани

2208

Неденатурисан етил - алкохол алкохолне јачине мање од 80% vol;
Ракије, ликери и остала алкохолна пића:

2208 90

- Остало:

- - - остале:
- - - - без додатка алкохола:
- - - - са садржајем додатог шећера:
- - - - - у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg:
2008 97 59 00

- - - - - - остало

ех добијен од примарних пољопривредних производа

ех које садрже банане
- - - - - остало:
- - - - - - мешавине воћа у којима ниједно појединачно воће не
прелази 50% укупне масе воћа:
- - - - - - остало:
2008 97 78 00

- - - - без садржаја додатог шећера, у непосредном паковању
нето - масе:
- - - - - 5 kg или више:
2008 97 93 00

ех добијен од примарних пољопривредних производа

- - неденатурисани етил-алкохол са запреминском алкохолном
јачином мањом од 80% vol, у судовима:

- - - - - - - остало
ех које садрже банане

Наименовање

2207

2208 90 91 00

- - - не преко 2 l

2208 90 99 00

- - - преко 2 l

ех добијен од примарних пољопривредних производа
ех добијен од примарних пољопривредних производа

- - - - - - остало
ех које садрже банане

ђ) Свилена буба

- - - - - 4,5 kg или више али мање од 5 kg:
2008 97 96 00

- - - - - - остало
ех које садрже банане
- - - - - мање од 4,5 kg:

2008 97 98 00

- - - - - - остало
ех које садрже банане

2008 99

- - Остало:
- - - без додатка алкохола:
- - - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању
нето - масе преко 1 kg:

2008 99 49 00

Тарифна ознака

- - - - са садржајем додатог шећера, у непосредном паковању
нето - масе не преко 1 kg:

Наименовање

0106

Остале животиње, живе:

0106 90 00 00

- Остало

0511

Производи животињског порекла непоменути нити обухваћени
на другом месту; Мртве животиње из Глава 1 и 3, Царинске
тарифе, непогодне за људску исхрану:

0511 99

- - Остало:

0511 99 85 00

- - - остало

ех свилена буба

- - - - - остало
ех банана

2008 99 67 00

Сектор свилене бубе обухвата производе наведене у следећој
табели:

- Остало:

ех јајашца свилене бубе

- - - - - остало
ех банане

е) Други производи

- - - - без садржаја додатог шећера:
2008 99 99 00

- - - - - остало
ех банане

2009

Сокови од воћа или језграстог воћа (укључујући ширу од грожђа
и кокосову воду) и сокови од поврћа, неферментисани и без
садржаја додатог алкохола, са садржајем додатог шећера или
друге материје за заслађивање или без садржаја додатог шећера
или друге материје за заслађивање:
- Сок од било ког осталог појединачног воћа, језграстог воћа
или поврћа:

2009 89

- - Остало:
- - - остали:
- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето - масе:

2009 89 35 00

- - - - - остали

Други производи обухватају производе наведене у следећој
табели:
Тарифна ознака

Наименовање

0101

Коњи, магарци, муле и мазге, живи:

0101 21 00 00

- - Чисте расе за приплод:

0101 29

- Остало:

0101 29 90 00

- - Остало

0101 30 00 00

- Магарци

0101 90 00 00

- Oстало

0102

Живе животиње, врсте говеда:

- Коњи:

11. фебруар 2022.
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- Буфало („buffaloˮ):
0102 39

- - Остало:

0102 39 90 00

- - - остало

0102 90

- Остало:
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ех за производњу фармацеутских производа
ех од осталих
0206 49 00 00

- - Остало
ех од домаћих свиња за производњу фармацеутских производа

- - Остало:

ех од осталих

0102 90 99 00

- - - остало

0206 80

0103

Свиње, живе

0206 80 10 00

0103 10 00 00

- Чисте расе за приплод

- Остало, свеже или расхлађено:
- - за производњу фармацеутских производа
- - остало:

- Остало:

0206 80 91 00

- - - од коња, магараца, мула и мазги

0103 91

- - Масе не преко 50 kg:

0206 80 99 00

- - - од оваца и коза

0103 91 90 00

- - - остале

0206 90

- Остало, смрзнуто:

0103 92

- - Масе 50 kg или веће:

0206 90 10 00

0103 92 90 00

- - - остало

0106

Остале животиње, живе:

0206 90 91 00

- - - од коња, магараца, мула и мазги

- Сисари:

0208

Остало месо и остали јестиви кланични производи, свежи,
расхлађени или смрзнути:

- - за производњу фармацеутских производа
- - остало:

0106 11 00 00

- - Примати

0106 12 00 00

- - Китови, делфини и плискавице (сисари реда Cetacea); Морске
краве и дугонг (сисари реда Sirenia); Фоке, морски лавови и
моржеви (сисари подреда Pinnipedia)

0208 10

- Од кунића и зечева:

0208 10 10 00

- - од домаћих кунића

0106 13 00 00

- - Камиле и остале камелиде (Camelidae)

0208 10 90 00

- - остало

0106 14

- - Кунићи и зечеви:

0208 30 00 00

- Од примата

0106 14 10 00

- - - домаћи кунићи

0208 40

0106 14 90 00

- - - остало

- Од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); од
морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia); фоке, морски
лавови и моржеви (сисари подреда Pinnipedia):

0106 19 00 00

- - Остало

0208 40 10 00

- - месо од китова

0106 20 00 00

- Рептили (укључујући змије и корњаче)

0208 40 20 00

- - месо од фока

0208 40 80 00

- - остало

- Птице:
0106 31 00 00

- - Птице грабљивице

0208 50 00 00

- Од рептила (укључујући змије и корњаче)

0106 32 00 00

- - Папагаји (укључујући обичне папагаје, мале дугорепе
папагаје, макое и какадуе)

0208 60 00 00

- Од камила и осталих камелида (Camelidae)

0208 90

- Остало:

0106 33 00 00

- - Нојеви; Емуи (Dromaius novaehollandiae)

0208 90 10 00

- - од домаћих голубова

0106 39

- - Остале:

0208 90 30 00

- - од дивљачи, изузев кунића и зечева

0106 39 10 00

- - - голубови

0208 90 60 00

- - од ирваса

0106 39 80 00

- - - остале

0208 90 70 00

- - жабљи батаци

- Инсекти:

0208 90 98 00

- - остало

0106 41 00 00

- - Пчеле

0210

0106 49 00 00

- - Остало

Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури,
сушени или димљени; Јестиво брашно и прах од меса или од
других кланичних производа:

0106 90 00 00

- Остало

0203

Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто:
- Свеже или расхлађено:

0203 11

- - Трупови и полутке:

0203 11 90 00

- - - остало

0203 12

- - Бутови, плећке и комади од њих, са костима:

0203 12 90 00

- - - остало

0203 19

- - Остало:

0203 19 90 00
0203 21

- - Трупови и полутке:

0203 21 90 00

- - - остали

0203 22

- - Бутови, плећке и комади од њих, са костима:

0203 22 90 00

- - - остали

0203 29

- - Остало:

0203 29 90 00

- - - остало

0205 00

Месо коњско, магареће или од мула и мазги, свеже, расхлађено
или смрзнуто:

0205 00 20 00

- свеже или расхлађено
ех месо магареће или од мула и мазги
- смрзнуто
ех месо магареће или од мула и мазги

0206
0206 10
0206 10 10 00

- - Бутови, плећке и исечени комади од њих, са костима:

0210 11 90 00

- - - остало

0210 12

- - Потрбушине и исечени комади од њих:

0210 12 90 00

- - - остали

0210 19

- - Остало:

0210 19 90 00

Остали јестиви кланични производи од меса, говеђег, свињског,
овчјег, козјег, коњског, магарећег, од мула или од мазги, свежи,
расхлађени или смрзнути:

- - - остало
- Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса или других
кланичних производа:

- - - остало
- Смрзнуто:

0205 00 80 00

- Месо свињско:
0210 11

0210 91 00 00

- - Од примата

0210 92

- - Од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); Од
морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia); Од фока, морских
лавова и моржева (сисари подреда Pinnipedia):

0210 92 10 00

- - - од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea);
морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia)
- - - остало:

0210 92 91 00

- - - - месо

0210 92 92 00

- - - - остали кланични производи

0210 92 99 00

- - - - јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних
производа

0210 93 00 00

- - Од рептила (укључујући змије и корњаче)

0210 99

- - Остало:
- - - месо:

0210 99 31 00
0210 99 39 00

- Од животиња врста говеда, свежи или расхлађени:

- - - - од ирваса
- - - - остало
- - - кланични производи:

- - за производњу фармацеутских производа

- - - - остало:

- Од животиња врста говеда, смрзнути:

0210 99 85 00

- - - - - остало

0206 29

- - Остало:

0407

0206 29 10 00

- - - за производњу фармацеутских производа

Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или
кувана:

0206 30 00 00

- Од свиња, свежи или расхлађени
ех за производњу фармацеутских производа
ех од осталих
- Од свиња, смрзнути:

0206 41 00 00

- - Џигерице

- Оплођена јаја за инкубацију:
0407 19

- - Остала:

0407 19 90 00

- - - остала

0407 29

- - Остала:

0407 29 90 00

- - - остала
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0407 90

- Остала:

0407 90 90 00

- - остала

0408

Живинска и птичја јаја без љуске и жуманца од јаја, свежа,
сушена, кувана у води или пари, обликована, смрзнута или на
други начин конзервисана, са садржајем додатог шећера или без
садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:
- Жуманца:

0408 11

- - Сушена:

0408 11 20 00

- - - неподобна за људску исхрану

0408 19

- - Остала:

0408 19 20 00

- - - неподобна за људску исхрану

0408 91

- - Сушена:

0408 91 20 00

- - - неподобна за људску исхрану

0408 99

- - Остало:

0408 99 20 00

- - - неподобна за људску исхрану

0410

Инсекти и остали јестиви производи животињског порекла, на
другом месту непоменути нити обухваћени:

0410 90 00 00

- Остало
ех осим матичног млеча и прополиса, јестивих

0504 00 00 00
0511
0511 10 00 00

Црева, бешике и желуци од животиња (осим од риба), цели или
у комадима, свежи, расхлађени, смрзнути, усољени, у саламури,
сушени или димљени
Производи животињског порекла непоменути нити обухваћени
на другом месту; Мртве животиње из Глава 1 и 3, Царинске
тарифе, непогодне за људску исхрану:
- Сперма бикова
- Остало:

0511 99

- - Остало:

0511 99 85 00

- - - остало

0709

Остало поврће, свеже или расхлађено:

0709 60

- Паприке из рода Capsicum или из рода Pimenta:
- - остала:

0709 60 91 00

- - - из рода Capsicum, за производњу капсицина или боја на бази
капсикум олео-смола

0709 60 95 00

- - - за индустријску производњу етеричних уља или резиноида

0709 60 99 00

- - - остала

0710

Поврће (некувано или кувано у води или пари), смрзнуто:

0710 80

- Остало поврће:
- - паприка из рода Capsicum или из рода Pimenta:

0710 80 59 00

- - - остала

0711

Поврће, привремено конзервисано, али у таквом стању
неподесно за непосредну исхрану:

0711 90

- Остало поврће; Мешавине поврћа:
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0801

Кокосов орах, бразилски орах и акажу орах, свежи или суви, у
љусци или без љуске, ољуштен или неољуштен:
- Кокосов орах:

0801 11 00 00

- - Осушен

0801 12 00 00

- - У унутрашњој љусци (ендокарп)

0801 19 00 00

- - Остали
- Бразилски орах:

0801 21 00 00

- - У љусци

0801 22 00 00

- - Без љуске
- Акажу орах:

0801 31 00 00

- - У љусци

0801 32 00 00

- - Без љуске

0802

Остало језграсто воће у љусци, свеже или суво, у љусци или без
љуске, ољуштено или неољуштено:

0802 70 00 00

- Кола ораси (Cola spp.)

0802 80 00 00

- Арека ораси

0804

Урме, смокве, ананас, авокадо, гуава, манго и мангуста, свежи
или суви:

0804 10 00 00

- Урме

0902

Чај, неароматизован или ароматизован:

0902 10 00 00

- Зелени чај (неферментисан) у непосредним паковањима не
преко 3 kg

0902 20 00 00

- Остали зелени чај (неферментисан)

0902 30 00 00

- Црни чај (ферментисан) и делимично ферментисан чај, у
непосредним паковањима не преко 3 kg

0902 40 00 00

- Остали црни чај (ферментисан) и остали делимично
ферментисани чајеви

0904

Бибер рода Piper; Сува, дробљена или млевена паприка рода
Capsicum или рода Pimenta:
- Бибер:

0904 11 00 00

- - Недробљен нити млевен

0904 12 00 00

- - Дробљен или млевен
- Паприка рода Capsicum или рода Pimenta,:

0904 21

- - Сува, недробљена нити млевена:

0904 21 90 00

- - - остала

0904 22 00 00

- - Дробљена или млевена

0905

Ванила:

0905 10 00 00

- Недробљена нити млевена

0905 20 00 00

- Дробљена или млевена

0906

Цимет и цвет од циметовог дрвета:
- Недробљен нити млевен:

0906 11 00 00

- - Цимет (Cinnamomum zeylanicum Blume)
- - Остало

- - поврће:

0906 19 00 00

0711 90 10 00

- - - паприка из рода Capsicum или из рода Pimenta, осим слатке
паприке

0906 20 00 00

- Дробљен или млевен

0907

Каранфилић (цели плодови, пупољци и петељке):

0713

Сушено махунасто поврће у зрну, ољуштено или неољуштено
или ломљено:

0907 10 00 00

- Недробљен нити млевен

0713 10

- Грашак (Pisum sativum):

0907 20 00 00

- Дробљен или млевен

0713 10 90 00

- - остали

0908

Мушкатни орах, мацис и кардамом:

0713 20 00 00

- Сланутак, (наут) (garbanzos)
ex остали, који није за сетву
- Пасуљ и боранија (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00 00

- - Пасуљ врста Vigna mungo Hepper или Vigna radiata, Wilczek
ex остали, који није за сетву

0713 33

- - Пасуљ обичан и боранија (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90 00

- - - остали
ex остали, који није за сетву

0713 34 00 00

- - Бамбара (Vigna subterranea или Voandzeia subterranea)
ex остали, који није за сетву

0713 35 00 00
0713 39 00 00

- Мушкатни орах:
0908 11 00 00

- - Недробљен нити млевен

0908 12 00 00

- - Дробљен или млевен
- Мацис:

0908 21 00 00

- - Недробљен нити млевен

0908 22 00 00

- - Дробљен или млевен
- Кардамом:

0908 31 00 00

- - Недробљен нити млевен

0908 32 00 00

- - Дробљен или млевен

0909

Семе аниса, бадијана, коморача, коријандера, кумина или кима;
бобице клеке:
- Семе коријандера:

- - Сточни грашак (Vigna unguiculata)
ex остали, који није за сетву

0909 21 00 00

- - Недробљен нити млевен

- - Остали

0909 22 00 00

- - Дробљен или млевен
- Семе кумина:

ex остали, који није за сетву
0713 40 00 00
0713 50 00 00

- Сочиво

0909 31 00 00

- - Недробљен нити млевен

ex остали, који није за сетву

0909 32 00 00

- - Дробљен или млевен

- Боб (Vicia faba var major) и коњски боб (Vicia faba var equina,
Vicia faba var minor)

0909 61 00 00

- - Недробљен нити млевен

0909 62 00 00

- - Дробљен или млевен

0910

Ђумбир, шафран, куркума, мајчина душица, лорбер у листу, кари
и остали зачини:

ex остали, који није за сетву
0713 60 00 00

- Голубији грашак (Cajanus cajan)
ех остали, који није за сетву

0713 90 00 00

- Семе аниса, бадијана, кима, коморача; Бобице клеке:

- Ђумбир:

- Остало
ех остали, који није за сетву

0910 11 00 00

- - Недробљен нити млевен
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0910 12 00 00

- - Дробљен или млевен

0910 30 00 00

- Куркума
- Остали зачини:

0910 91
0910 91 05 00
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- - - остали, припремљени поступцима обухваћени тар. бројем
2008

1212

Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа и шећерна
трска, свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, млевени или
немлевени; Коштице и језгра плодова биљака и остали биљни
производи (укључујући непржен корен цикорије, врсте Cichorium
intybus sativum) врста која се првенствено употребљава за људску
исхрану, на другом месту непоменути нити укључени:

- - Мешавине дефинисане Напоменом 1. под (б) уз Главу 9,
Царинске тарифе:
- - - кари
- - - остале:

0910 91 10 00

- - - - недробљене нити млевене

0910 91 90 00

- - - - дробљене или млевене

0910 99

- - Остало:

0910 99 10 00

- - - семе пискавице (божје травице)

0910 99 50 00

- - - лорбер у листу
- - - остало:

0910 99 91 00

- - - - недробљено нити млевено

0910 99 99 00

- - - - дробљено или млевено

1106

Брашно, гриз и прах, од сушеног махунастог поврћа које се
сврстава у тарифни број 0713, од сагоа корења или кртола из
тарифног броја 0714, или од производа из Главе 8, Царинске
тарифе:

1106 10 00 00

- Од сувог махунастог поврћа из тарифног броја 0713

1106 30

- Од производа из Главе 8, Царинске тарифе:

1106 30 90 00

- - остали:

1108

Скроб; Инулин:

1108 20 00 00

- Инулин

1201

Соја у зрну, ломљена или неломљена:

1212 99

- - Остало:
- - - семе рошчића:

1212 99 41 00

- - - - неољуштено, неломљено или немлевено

1212 99 49 00

- - - - остало

1212 99 95

- - - остало:

1212 99 95 10

- - - - коштице и језгра из коштица кајсија, брескви (укључујући
нектарине) или шљива

1212 99 95 90

- - - - остало
ех осим корена цикорије

1213 00 00 00

Слама и плева од житарица, сирови, неприпремљене, сечене или
несечене, млевене или немлевене, пресоване или непресоване,
било да јесу или нису у облику пелета:

1214

Бросква, сточна репа, корењаче за сточну храну, сено, луцерка
(alfalfa), детелина, еспарзета, сточни кељ, вучика, грахорица
и слични производи за сточну храну, било да јесу или нису у
облику пелета

1214 10 00 00

- Брашно и пелете од луцерке (Alfalfa)
ex осим вештачки сушених загревањем или другачије сушених
и самлевених

1201 90 00 00

- Остала

1214 90

- Остало:

1202

Кикирики, непржен, непечен, у љусци или бе љуске, ломљен или
неломљен:

1214 90 10 00

- - сточна репа, бросква и остале корењаче за сточну храну

1214 90 90 00

1202 41 00 00

- - У љусци

1202 42 00 00

- - Без љуске, ломљен или неломљен

1203 00 00 00

Копра

1204 00

Семе лана, ломљено или неломљено:

1204 00 90 00

- остало

1205

Семе уљане репице, ломљено или неломљена:

1205 10

- Семе уљане репице са малом количином ерука киселине:

1205 10 90 00

- - остало

1205 90 00 00

- Остало

1207

Остало уљано семе и плодови, ломљено или неломљена:
- Семе памука:

1207 29 00 00

- - Остало

1207 40

- Семе сусама:

1207 40 90 00

- - остало

1207 50

- Семе слачице:

1207 50 90 00
1207 91

- - Семе мака:

1207 91 90 00

- - - остало

1207 99

- - Остало:
- - - остало:

1207 99 91 00

- - - - семе конопље

1207 99 96 00

- - - - остало

1208

Брашно и гриз од уљаног семења и плодова, осим од слачице:

1208 10 00 00

- Од соје

1208 90 00 00

- Остало

1211

Биље и делови биља (укључујући семење и плодове), врста
које се првенствено употребљавају у производњи мириса,
фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе,
свеже, расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или несечено,
дробљено или недробљено, у праху или не:

- - остало
ex осим луцерке, детелине, еспарзете, вучике, грахорице и
сличних производа за сточну храну укључујући и у облику
пелета вештачки сушени загревањем, сено и сточни кељ и
производи који садрже сено
ex осим луцерке, детелине, еспарзете, вучике и сличних
производа за сточну храну укључујући и у облику пелета
другачије сушени и самлевени

1502

Масноће од животиња врста говеда, оваца или коза, осим оних
из тарифног броја 1503:

1502 10

- Лој:

1502 10 10 00

- - за индустријску употребу осим за производњу прехрамбених
производа за људску исхрану

1502 90

- Остало:

1502 90 10 00

- - за индустријску употребу осим за производњу прехрамбених
производа за људску исхрану

1503 00

Стеарин из јестиве свињске масти, уље из јестиве свињске
масти, олеостеарин, олео-уље и уље из лоја, неемулговани,
немешани нити на други начин припремљени:

- - остало
- Остало:
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- стеарин из јестиве свињске масти и олеостеарин:
1503 00 11 00

- - за индустријску употребу

1503 00 19 00

- - остали

1503 00 30 00

- тал уље за индустријску употребу осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1503 00 90 00

- остало

1504

Масти и уља и њихове фракције, од риба или морских сисара,
рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

1504 30

- Масти и уља и њихове фракције од морских сисара:

1504 30 10 00

- - чврсте фракције

1504 30 90 00

- - остало

1507

Сојино уље и његове фракције, рафинисани или нерафинисани,
али хемијски немодификовани :

1507 10

- Сирово уље, укључујући дегумирано (без смоле):

1507 10 10 00

- - за техничку или индустријску употребу, осим за употребу у
производњи прехрамбених производа за људску исхрану

1507 10 90 00

- - остало

1507 90

- Остало:

1507 90 10 00

- - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1507 90 90 00

- - остало

1508

Уље од кикирикија и његове фракције, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски немодификовани:

1508 10

- Сирово уље:

1508 10 10 00

- - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1211 20 00

- Корен гинсенга:

1211 20 00 10

- - - свеж или сушен

1211 20 00 90

- - - остали

1211 30 00

- Лист коке:

1211 30 00 10

- - - свеж или сушен

1211 30 00 90

- - - остали

1211 40 00

- Слама од мака:

1211 40 00 10

- - - свежа или сушена

1211 40 00 90

- - - остали

1211 90

- Остало:

1211 90 30

- - Тонка пасуљ:

1508 10 90 00

- - остало

1211 90 30 10

- - - свеж или сушен

1508 90

- Остало:
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1508 90 10 00

- - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

11. фебруар 2022.
1513 29 30 00

- - - - за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану
- - - - остало:

1508 90 90 00

- - остало

1511

Палмино уље и његове фракције, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски немодификовани:

1513 29 50 00

- - - - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

1511 10

- Сирово уље:

1513 29 90 00

- - - - - остало

1511 10 10 00

- - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1514

Уље од репице или уље од слачице и њихове фракције,
рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани:

1511 10 90 00

- - остало

1511 90

- Остало:

1514 11

- - Сирово уље:

- - чврсте фракције:

1514 11 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1514 11 90 00

- - - остало

1514 19

- - Остало:

1514 19 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану
- - - остало

1511 90 11 00

- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

1511 90 19 00

- - - остало
- - остало:

- Уље од уљане репице са малим садржајем ерука киселине и
његове фракције:

1511 90 91 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1511 90 99 00

- - - остало

1514 19 90 00

1512

Уље од семена сунцокрета, шафранике и памуковог семена и
њихове фракције, рафинисани или нерафинисани али хемијски
немодификовани:

1514 91

- - Сирово уље:

1514 91 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

- Уље од семена сунцокрета и шафранике и њихове фракције:

- Остало:

1512 11

- - Сирово уље:

1514 91 90 00

- - - остало

1512 11 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1514 99

- - Остало:

1514 99 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

- - - остало:
1512 11 91 00

- - - - уље од сунцокрета

1514 99 90 00

- - - остало

1512 11 99 00

- - - - уље од шафранике

1515

1512 19

- - Остало:

1512 19 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

Остале стабилне масти и уља биљног или микробног порекла
(укључујући уље јојобе) и њихове фракције, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски немодификовани:

1512 19 90 00

- - - остало
- Уље од памука и његове фракције:

- Ланено уље и његове фракције:
1515 11 00 00

- - Сирово уље

1515 19

- - Остало:

1515 19 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану
- - - остало

1512 21

- - Сирово уље, укључујући оно из којег је уклоњен госипол или
не:

1512 21 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1515 19 90 00

1512 21 90 00

- - - остало

1515 21

- - Сирово уље:

1512 29

- - Остало:

1515 21 10 00

1512 29 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1515 21 90 00

- - - остало

1512 29 90 00

- - - остало

1515 29

- - Остало:

1513

Уље од кокосовог ораха (копре), палминог језгра (коштице) или
палминог ораха (бабасу уље) и њихове фракције, рафинисани
или нерафинисани али хемијски немодификовани :

1515 29 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

- Уље од кокосовог ораха (копре) и његове фракције:

1515 29 90 00

- - - остало

1515 30

- Рицинусово уље и његове фракције:

1515 30 10 00

- - за производњу аминоундеканоинске киселине која се користи
у производњи синтетичких текстилних влакана и вештачких
пластичних материјала

1513 11

- - Сирово уље:

1513 11 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

- Кукурузно уље и његове фракције:

- - - остало:

1515 30 90 00

- - Остало

1513 11 91 00

- - - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

1515 50

- Сусамово уље и његове фракције:

1513 11 99 00

- - - - остало

1513 19

- - Остало:
- - - чврсте фракције:

1513 19 11 00

- - - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1kg

1513 19 19 00

- - - - остало

1513 19 30 00

- - сирово уље:
1515 50 11 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1515 50 19 00

- - - остало
- - остало:

- - - остало:

1515 50 91 00

- - - - за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1515 50 99 00

- - - остало

1515 90

- Остало:

1515 90 11 00

- - тунг-уље; уља од јојобе и оитикике; восак од мирте и јапански
восак; њихове фракције

- - - - остало:
1513 19 91 00

- - - - - у непосредном паковању нето-масе не преко 1 kg

1513 19 99 00

- - - - - остало

ех осим уља од јојобе и његових фракција

- Уље од палминог језгра (коштице) или палминог ораха (бабасу
уље) и њихове фракције:
1513 21

- - Сирово уље:

1513 21 10 00

- - - за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану
- - - остало:

1513 21 30 00

- - - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

1513 21 90 00

- - - - остало

1513 29

- - Остало:
- - - чврсте фракције:

1513 29 11 00

- - - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

1513 29 19 00

- - - - остало
- - - остало:

- - уље од семена дувана и његове фракције:
- - - сирово уље:
1515 90 21 00

- - - - за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану

1515 90 29 00

- - - - остало
- - - остало:

1515 90 31 00

- - - - за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану

1515 90 39 00

- - - - остало
- - остала уља и њихове фракције:
- - - сирова уља:
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- - - - за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану

1602 42 90 00

- - - остали

- - - - остало:

1602 49

- - Остало, укључујући мешавине:

1602 49 90 00

- - - остало

1602 90

- Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих
животиња:

1515 90 51 00

- - - - - чврсто, у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

1515 90 59 00

- - - - - чврсто, остало; течно
- - - остало:

1515 90 60 00

- - - - за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану

- - остало:
1602 90 31 00

- - - - - чврсто, у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

1515 90 99 00

- - - - - чврсто, остало; течно

1516

Масти и уља животињског, биљног или микробног порекла и
њихове фракције, делимично или потпуно хидрогенизовани,
интерестерификовани, реестерификовани или елаидинизовани,
рафинисани или нерафинисани, али даље неприпремљени:

1516 10
1516 10 10 00

- Масти и уља животињског порекла и њихове фракције:
- - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg
ex у потпуности добијени од риба или морских сисара
ex остало

1516 10 90 00

Екстракти и сокови од меса, рибе, или љускара, мекушаца или
осталих водених бескичмењака:

1603 00 10 00

- у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg
ex екстракти и сокови од меса

1603 00 80 00

- остало
ex екстракти и сокови од меса
Љуске, коре, опне и остали отпаци од какаа
Поврће, воће, језграсто воће, и остали јестиви делови биља,
припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној
киселини:

2001 90

- Остало:

2001 90 20 00

- - плодови рода Capsicum, осим слатких паприка или рода
Pimenta

- - - - уље од репице, ланеног семена, сунцокрета, илипе, карите,
макоре, тулукуне или палминих ораха (бабасу уље) за техничку
или индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених
производа за људску исхрану

2005

Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин
осим у сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим
производа из тарифног броја 2006:

- - - - остало:

2005 99

- - остало

2005 99 10 00

- - - поврће рода Capsicum, осим слатких паприка и рода Pimenta

2206 00

Остала ферментисана пића (нпр: вино од јабуке (cider), вино
од крушке (perry), медовина и saké); Мешавине ферментисаних
пића и мешавине ферментисаних пића и безалкохолних пића, на
другом месту непоменуте нити обухваћене:

- Масти и уља биљног порекла и њихове фракције:
- - - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

- - - - - уље од кикирикија, семена памука, соје или сунцокрета;
остала уља која садрже мање од 50% слободних масних
киселина по маси, осим уља од палминог језгра (коштице),
илипе, кокосових ораха, уљане репице и копаиба

1516 20 98 00

- - - - - остало

1516 30

- Масти и уља микробног порекла и њихове фракције:

1516 30 91 00

- - у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

1516 30 98 00

- - остала

1517

Маргарин; Јестиве мешавине или препарати од масти или уља
животињског, биљног или микробног порекла или од фракција
различитих масти или уља из Главе 15, Царинске тарифе, осим
јестивих масти или уља и њихових фракција из тарифног број
1516:

1517 10

- Маргарин, искључујући течни маргарин:

1517 10 90 00

- - остало

1517 90

- - - - - - - остали

1603 00

2001

- - - остало:

1516 20 96 00

- - - - - - остало:

1602 90 99 90

Какао у зрну, цео или ломљен, сиров или пржен

- - остало:

1516 20 95 00

- - - - - остало:
1602 90 99

1802 00 00 00

ex остало

1516 20 91 00

- - - - остало:

1801 00 00 00

- - остало
ex у потпуности добијени од риба или морских сисара

1516 20

- - - од дивљачи или кунића
- - - остало:

- - - - остало:
1515 90 91 00

63

- Остало:
- - остало:

1517 90 91 00

- - - стабилна биљна уља, течна, мешана

1517 90 99 00

- - - остало

1518 00

Масти и уља животињског, биљног или микробног порекла
и њихове фракције, кувани, оксидисани, дехидрисани,
сумпорисани, дувани, полимеризовани загревањем у вакууму
или у инертном гасу или другачије хемијски модификовани,
искључујући оне из тар. броја 1516; Нејестиве мешавине или
препарати од животињских, биљних или микробних масти и
уља или од фракција различитих масти или уља из Главе 15,
Царинске тарифе, на другом месту непоменути или обухваћени:
- Стабилна неетарска биљна уља, течна, мешана, за техничку
или индустријску употребу, осим за употребу у производњи
прехрамбених производа за људску исхрану:

1518 00 31 00

- - сирова

1518 00 39 00

- - остала

1522 00

Дегра; Остаци добијени прерадом масних материја и воскова
животињског или биљног порекла:
- остаци добијени прерадом масних материја и воскова
животињског или биљног порекла:
- - Остало:

1522 00 91 00

- - - уљни остаци и талози; сапунски коагулати

1522 00 99 00

- - - остало

1602

Остали прерађени или конзервисани производи од меса, осталих
кланичних производа, крви или инсеката:
- Од свиња:

1602 41

- - Бутови и комади од њих:

1602 41 90 00

- - - остали

1602 42

- - Плећке и комади од њих:

- Остало поврће и мешавине поврћа:

- Остали:
- - пенушава:
2206 00 31 00
2206 00 39 00

- - - вино од јабуке (cider), вино од крушкe (perry)
- - - остала
- - непенушава, у судовима:
- - - од 2 l или мање:

2206 00 51 00
2206 00 59 00

- - - - вино од јабуке (cider), вино од крушкe (perry)
- - - - остало
- - - већим од 2 l:

2206 00 81 00

- - - - вино од јабуке (cider), вино од крушкe (perry)

2206 00 89 00

- - - - остало

2301

Брашно, прах и пелете, од меса или од осталих кланичних
производа, од рибе или љускара, мекушаца или осталих водених
бескичмењака, непогодни за људску исхрану; Чварци:

2301 10 00 00

- Брашно, прах и пелете, од меса или осталих кланичних
производа; Чварци

2302

Мекиње, и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом житарица и легуминозног биља, непелетизовани
или пелетизовани:

2302 50 00 00

- Од легуминозног биља

2304 00 00 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом
екстракције уља од соје, немлевени, млевени или пелетизовани

2305 00 00 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом
екстракције уља од кикирикија, немлевени, млевени или
пелетизовани

2306

Уљане погаче и остали чврсти остаци, млевени или немлевени,
пелетизовани или непелетизовани, добијени екстракцијом масти
или уља биљног или микробног порекла, осим оних из тар. бр.
2304 и 2305:

2306 10 00 00

- Од семена памука

2306 20 00 00

- Од семена лана

2306 30 00 00

- Од семена сунцокрета
- Од семена уљане репице:

2306 41 00 00

- - Од семена уљане репице са малом количином ерука киселине

2306 49 00 00

- - Остало

2306 50 00 00

- Од кокосовог ораха или копре

2306 60 00 00

- Од палминог ораха или језгра

2306 90

- Остало:
- - остало:
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2306 90 90 00

- - - остало

2307 00

Талог од вина; Вински камен (стреш):

1212

2307 00 90 00

- вински камен (стреш)

2308 00

Биљни материјали, биљни отпаци и остаци од прераде
биљних материјала и споредни производи, пелетизовани или
непелетизовани, који се употребљавају за исхрану животиња, на
другом месту непоменути нити обухваћени:

2308 00 90 00

- остало

2309

Препарати врсте која се употребљава за исхрану животиња:

2309 10

- Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало:

2309 10 90 00

- - остали

2309 90

- Остало:

2309 90 10 00

- - растворљиви производи од риба или морских сисара
- - остало, укључујући предсмеше:
- - - остало:

2309 90 91 00

- - - - резанци од шећерне репе са додатком меласе

2309 90 96

- - - - остало:

2309 90 96 10

- - - - - са садржајем 49% или више по маси холин хлорида, на
органској или неорганској основи

2309 90 96 90

- - - - - остало
ex осим протеинских концентрати добијених од сока луцерке
и сока траве и дехидрираних производа добијених искључиво
од чврстих остатака и сока насталог припремом наведених
концентрата

Под другим производима се, такође, подразумевају и производи у следећој табели:
Коњи, магарци, муле и мазге, живи:

0101 29

- Остало:

0101 29 10 00

- - за клање

0205 00

Месо коњско, магареће, од мула или од мазги, свеже, расхлађено
или смрзнуто:
- свеже или расхлађено
ех месо коњско

0205 00 80 00

- смрзнуто

0210

Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури,
сушени или димљени; Јестиво брашно и прах од меса или од
осталих кланичних производа:

0210 99

- - Остало:

ех месо коњско

- - - месо:
0210 99 10 00

- - - - од коња, сољено, у саламури или сушено

0511

Производи животињског порекла непоменути нити обухваћени
на другом месту; Мртве животиње из Глава 1 или 3, Царинске
тарифе, неупотребљиве за људску исхрану:

0511 99

- - Остало:

0511 99 10 00

- - - жиле и тетиве; одсечци и остали отпаци од сирове крупне и
ситне коже

0701

Кромпир, свеж или расхлађен:

0701 10 00 00

- Семенски

0701 90

- Остали:

0701 90 10 00

- - за производњу скроба
- - остали:

0701 90 50 00

- - - млади кромпир, од 1. јануара до 30. јуна

0701 90 90 00

- - - остали:

0901

Кафа, пржена или непржена, са или без кофеина; Љуспице
и опне од кафе; Замене кафе које садрже кафу у било ком
проценту:
- Кафа, непржена:

0901 11 00 00
0901 12 00 00

- - Остало:

1212 99 95 00

- - - остало:
ех корен цикорије

2209 00

Сирће и замене сирћета добијени од сирћетне киселине:

2209 00 91 00

- - не преко 2 l

2209 00 99 00

- - преко 2 l

4501

Плута, природна, сирова или просто припремљена; Отпаци од
плуте; Плута дробљена, гранулисана или млевена:

4501 10 00 00

- Плута, природна, сирова или просто припремљена

4501 90 00 00

- Остало

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 320-1155/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

Наименовање

0101

0205 00 20 00

- Остало:
1212 99

- Остало, у судовима:

ех од морских сисара

Тарифна ознака

Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа и шећерна
трска, свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, млевени или
немлевени; Коштице и језгра плодова биљака и остали биљни
производи (укључујући непржен корен цикорије, врсте Cichorium
intybus sativum) врста која се првенствено употребљава за људску
исхрану, на другом месту непоменути нити укључени:

- - Са кофеином
- - Без кофеина
- Кафа пржена:

0901 21 00 00

- - Са кофеином

0901 22 00 00

- - Без кофеина

0901 90

- Остало:

0901 90 10 00

- - љуспице и опне од кафе

0901 90 90 00

- - замене кафе које садрже кафу

1105

Брашно, гриз, прах, љуспице, грануле и пелети од кромпира:

1105 10 00 00

- Брашно, гриз и прах

1105 20 00 00

- Љуспице, грануле и пелети
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о измени и допуни Одлуке о изради Просторног плана
подручја посебне намене Националног фудбалског
стадиона
1. У Одлуци о изради Просторног плана подручја посебне
намене Националног фудбалског стадиона („Службени гласник
РС”, број 86/18), тач. 5–8. мењају се и гласе:
„5. Визија и дугорочни циљ развоја и доношења Просторног
плана јесте реализација Националног фудбалског стадиона и других јавних намена од националног значаја, компатибилних са Националним фудбалским стадионом и заснованим на принципима
одрживог развоја целокупног подручја.
6. Концептуални оквир планирања, коришћења и уређења планског подручја заснива се на реализацији плана изградње
Националног фудбалског стадиона, који ће бити од стратешког
значаја за развој спорта и спортске инфраструктуре у Републици
Србији, као и других садржаја јавне намене који подстичу значај
и развој подручја, а од интереса су за Републику Србију и град
Београд.
Просторни план се доноси фазно, и то:
1) Просторни план подручја посебне намене Националног
фудбалског стадиона, као прва фаза;
2) друге фазе у складу са реализацијом других јавних намена
од националног значаја, компатибилних са Националним фудбалским стадионом.
Просторни план ће садржати детаљну разраду, као и правила
уређења, грађења и коришћења подручја.
7. Рок за израду Нацрта Просторног плана је девет месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.

11. фебруар 2022.

Број 18

Друге фазе у складу са реализацијом других јавних намена
од националног значаја, компатибилних са Националним фудбалским стадионом биће започете у периоду од 12 месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
8. Оквирна средства за израду Просторног плана, која обезбеђује Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, износе 23.600.000 динара са ПДВ-ом.
Средства за друге фазе у складу са реализацијом других јавних намена од националног значаја, компатибилних са Националним фудбалским стадионом обезбеђује Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.”
2. После тачке 13, додаје се тачка 13а, која гласи:
„13а Ова одлука се објављује у Централном регистру планских докумената.”
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 350-1279/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 58. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 107/12,
105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама
лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим
издавања на рецепт
1. У Одлуци о највишим ценама лекова за употребу у хуманој
медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник
РС”, бр. 48/21, 90/21, 92/21 – исправка и 125/21), у Списку цена
лекова:
– лекови под редним бр. 6,7,8. и 9. бришу се;
– лек под редним бројем 26. бришe се;
– лек под редним бројем 56. бришe се;
– лек под редним бројем 186. бришe се;
– лек под редним бројем 526. бришe се;
– под редним бројем 817. у колони 11. број: „11.430,60” замењује се бројем: „15.800,00”;
– лек под редним бројем 1026. бришe се;
– лек под редним бројем 1258. бришe се;
– под редним бројем 1290. у колони 7. речи: „Prenessa Q–Tab”
замењују се речју: „Prenessa”;
– под редним бројем 1290. у колони 9. речи: „Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.” замењују се речима: „Krka D.D., Novo Mesto”;
– под редним бројем 1291. у колони 7. речи: „Prenessa Q–Tab”
замењују се речју: „Prenessa”;
– под редним бројем 1291. у колони 9. речи: „Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.” замењују се речима: „Krka D.D., Novo Mesto”;
– лек под редним бројем 1297. бришe се;
– лек под редним бројем 1299. бришe се;
– лек под редним бројем 1301. бришe се;
– лек под редним бројем 1303. бришe се;
– лек под редним бројем 1506. бришe се;
– под редним бројем 1538. у колони 4. бр.: „8600064204776,
5690528434200 и 5690528434200” замењују се бројем:
„5690528434200”;
– под редним бројем 1538. у колони 9. речи: „Zdravlje A.D.;
Actavis LTD; Actavis EHF” замењују се речима: „Actavis LTD”;
– под редним бројем 1538. у колони 10. речи: „Republika
Srbija; Malta; Island” замењују се речју: „Malta”;
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– под редним бројем 1539. у колони 4. бр.: „8600064204783,
5690528434040 и 5690528434040” замењују се бројем:
„5690528434040”;
– под редним бројем 1539. у колони 9. речи: „Zdravlje A.D.;
Actavis LTD; Actavis EHF” замењују се речима: „Actavis LTD”;
– под редним бројем 1539. у колони 10. речи: „Republika
Srbija; Malta; Island” замењују се речју: „Malta”;
– под редним бројем 1540. у колони 4. бр.: „8600064204790,
5690528434125 и 5690528434125” замењују се бројем:
„5690528434125”;
– под редним бројем 1540. у колони 9. речи: „Zdravlje A.D.;
Actavis LTD; Actavis EHF” замењују се речима: „Actavis LTD”;
– под редним бројем 1540. у колони 10. речи: „Republika
Srbija; Malta; Island” замењују се речју: „Malta”;
– лекови под редним бр. 1554. и 1555. бришу се;
– под редним бројем 1691. у колони 4. број: „8600103453387”
замењуje се бројем: „8606111403147”;
– под редним бројем 1691. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 1691. у колони 8. речи: „tabl. 28 x 10 mg”
замењују се речима: „tableta; 10 mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14
kom.”;
– под редним бројем 1691. у колони 9. речи: „MSD (Merck
Sharp & Dohme)” замењују се речима: „Schering–Plough Labo NV”;
– под редним бројем 1691. у колони 10. реч: „USA” замењујe
се речју: „Belgija”;
– под редним бројем 1737. у колони 4. број: „8699540350304”
замењује се бројем: „8699540003286”;
– под редним бројем 1743. у колони 7. реч: „Mycofin” замењује се речима: „Mycofin Rp”;
– под редним бројем 1775. у колони 4. број: „8606103170149”
замењуje се бројем: „8606111403048”;
– под редним бројем 1775. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 1775. у колони 8. речи: „krem; 0,1%;
tuba, 1 x 15 g” замењују се речима: „krem; 0,1%; ukupno 15 g, tuba,
1 x 15 g”;
– под редним бројем 1776. у колони 4. број: „8606103170163”
замењуje се бројем: „8606111403055”;
– под редним бројем 1776. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 1776. у колони 8. речи: „mast; 0,1%;
tuba, 1 x 15 g” замењују се речима: „mast; 0,1%; ukupno 15 g, tuba,
1 x 15 g”;
– под редним бројем 1805. у колони 4. број: „8606015340135”
замењуje се бр.: „8606015340135; 8606015340135”;
– под редним бројем 1805. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DОO BEOGRAD”;
– под редним бројем 1953. у колони 4. бр.: „8600103419598 и
8600103419659” замењуjу се бројем: „8606111403154”;
– под редним бројем 1953. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 1953. у колони 9. речи: „Organon Ireland
Limited; N.V. Organon” замењују се речима: „N.V.Organon”;
– под редним бројем 1953. у колони 10. речи: „Irska;
Holandija” замењују се речју: „Holandija”;
– под редним бројем 1954. у колони 4. бр.: „8600103419604 и
8600103419666” замењуjу се бројем: „8606111403161”;
– под редним бројем 1954. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 1954. у колони 9. речи: „Organon Ireland
Limited; N.V. Organon” замењују се речима: „N.V.Organon”;
– под редним бројем 1954. у колони 10. речи: „Irska;
Holandija” замењују се речју: „Holandija”;
– под редним бројем 1955. у колони 4. бр.: „8600103419611 и
8600103419673” замењуjу се бројем: „8606111403178”;
– под редним бројем 1955. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 1955. у колони 9. речи: „Organon Ireland
Limited; N.V. Organon” замењују се речима: „N.V.Organon”;
– под редним бројем 1955. у колони 10. речи: „Irska;
Holandija” замењују се речју: „Holandija”;
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– под редним бројем 1962. у колони 4. број: „8600103419567”
замењуje се бројем: „8606111403017”;
– под редним бројем 1962. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 1962. у колони 9. речи: „N.V.Organon;
Organon Ireland Limited” замењују се речима: „N.V.Organon”;
– под редним бројем 1962. у колони 10. речи: „Holandija;
Irska” замењују се речју: „Irska”;
– под редним бројем 1963. у колони 4. број: „8600103419574”
замењуje се бројем: „8606111403024”;
– под редним бројем 1963. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 1963. у колони 9. речи: „N.V.Organon;
Organon Ireland Limited” замењују се речима: „N.V.Organon”;
– под редним бројем 1963. у колони 10. речи: „Holandija;
Irska” замењују се речју: „Irska”;
– лек под редним бројем 1996. бришe се;
– лек под редним бројем 2000. бришe се;
– лекови под редним бр. 2023. и 2024. бришу се;
– под редним бројем 2025. у колони 4. број: „3838989571146”
замењуje се бр.: „3838989573614 и 3838989571146”;
– под редним бројем 2025. у колони 5. речи: „KRKA FARMA
DOO” замењују се речима: „KRKA FARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2025. у колони 8. речи: „film tabl. 1 x
50 mg” замењују се речима: „film tableta; 50 mg; ukupno 1 kom.,
blister, 1 x 1 kom.”;
– под редним бројем 2025. у колони 9. речи: „Krka, Tovarna
Zdravil, DD” замењују се речима: „Tad Pharma GmbH; Krka,
Tovarna Zdravil, DD”;
– под редним бројем 2025. у колони 10. реч: „Slovenija” замењујe се речима: „Nemačka; Slovenija”;
– под редним бројем 2026. у колони 4. број: „3838989571153”
замењуje се бр.: „3838989573591 и 3838989571153”;
– под редним бројем 2026. у колони 5. речи: „KRKA FARMA
DOO” замењују се речима: „KRKA FARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2026. у колони 8. речи: „film tabl. 1 x
100 mg” замењују се речима: „film tableta; 100 mg; ukupno 1 kom.,
blister, 1 x 1 kom.”;
– под редним бројем 2026. у колони 9. речи: „Krka, Tovarna
Zdravil, DD” замењују се речима: „Tad Pharma GmbH; Krka,
Tovarna Zdravil, DD”;
– под редним бројем 2026. у колони 10. реч: „Slovenija” замењујe се речима: „Nemačka; Slovenija”;
– лекови под редним бр. 2027, 2028. и 2029. бришу се;
– под редним бројем 2054. у колони 7. реч: „Tadorsyo” замењујe се речју: „Tadilecto”;
– под редним бројем 2055. у колони 7. реч: „Tadorsyo” замењујe се речју: „Tadilecto”;
– под редним бројем 2056. у колони 7. реч: „Tadorsyo” замењујe се речју: „Tadilecto”;
– под редним бројем 2057. у колони 7. реч: „Tadorsyo” замењујe се речју: „Tadilecto”;
– под редним бројем 2094. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2159. у колони 4. број: „8600103419253”
замењуje се бројем: „8606111403093”;
– под редним бројем 2159. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 2159. у колони 8. речи: „rastvor za inj.;
0,25 mg/0,5 ml; napunjen inj.špric, 1 x 0,5 ml” замењују се речима:
„rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 0.25 mg/0.5
mL; ukupno 1 kom., napunjen injekcioni špric, 1 x 0.5 mL”;
– под редним бројем 2268. у колони 4. број: „8606103683458”
замењуje се бр.: „8606103683458 и 8606103683458”;
– под редним бројем 2268. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2268. у колони 9. речи: „SmithKline
Beecham Pharmaceuticals” замењују се речима: „SmithKline
Beecham LTD T/A SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo
Wellcome Production”;
– под редним бројем 2268. у колони 10. речи: „Velika
Britanija” замењују се речима: „Velika Britanija; Francuska”;

11. фебруар 2022.
– под редним бројем 2269. у колони 4. број: „8606103683465”
замењуje се бр.: „8606103683465 и 8606103683465”;
– под редним бројем 2269. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2269. у колони 9. речи: „SmithKline
Beecham Pharmaceuticals” замењују се речима: „Glaxo Wellcome
Production; SmithKline Beecham LTD T/A SmithKline Beecham
Pharmaceuticals”;
– под редним бројем 2269. у колони 10. речи: „Velika
Britanija” замењују се речима: „Francuska; Velika Britanija”;
– под редним бројем 2643. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2643. у колони 11. број: „76.735,10” замењује се бројем: „69.067,40”;
– под редним бројем 2645. у колони 5. речи: „PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA LEK
PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2645. у колони 11. број: „71.626,50” замењује се бројем: „63.789,10”;
– лекови под редним бр. 2648. и 2649. бришу се;
– под редним бројем 2659. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2659. у колони 9. речи: „Glaxo Wellcome
Operations; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.” замењују се
речима: „Glaxo Operations UK LTD Trading AS Glaxo Wellcome
Operations; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.”;
– под редним бројем 2681. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2681. у колони 9. речи: „Glaxo Wellcome
Production; Aspen Bad Oldesloe GmbH; Glaxo Operations UK LTD”
замењују се речима: „Glaxo Wellcome Production – Evreux; Glaxo
Operations UK LTD; GlaxoSmithKline Trading Services Limited”;
– под редним бројем 2681. у колони 10. речи: „Velika
Britanija” замењују се речима: „Francuska; Velika Britanija; Irska”;
– под редним бројем 2690. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– лек под редним бројем 2695. бришe се;
– под редним бројем 2711. у колони 4. број: „8606015340517”
замењуje се бр.: „8606015340517 и 8606015340517”;
– под редним бројем 2711. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2711. у колони 9. речи: „Glaxo Wellcome
S.A.” замењују се речима: „GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.;
Glaxo Wellcome S.A.”;
– под редним бројем 2711. у колони 10. реч: „Španija” замењујe се речима: „Poljska; Španija”;
– под редним бројем 2747. у колони 11. број: „18.913,40” замењује се бројем: „20.099,30”;
– под редним бројем 2755. у колони 11. број: „8.114,70” замењује се бројем: „9.405,40”;
– под редним бројем 2756. у колони 11. број: „20.286,80” замењује се бројем: „23.513,60”;
– под редним бројем 2757. у колони 11. број: „40.573,60” замењује се бројем: „47.027,20”;
– под редним бројем 2792. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2799. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2814. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;

11. фебруар 2022.
– под редним бројем 2825. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2826. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2834. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2837. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2838. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2849. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2850. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2852. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2858. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 2864. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 3274. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO ASTELLAS PHARMA BEOGRAD” замењују
се речима: „AMICUS SRB DOO”;
–под редним бројем 3274. у колони 11. број: „54.797,20” замењује се бројем: „53.469,30”;
– под редним бројем 3300. у колони 4. број: „8606103714060”
замењује се бројем: „8606019865849”;
– под редним бројем 3300. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO ASTELLAS PHARMA BEOGRAD” замењују
се речима: „AMICUS SRB DOO”;
– под редним бројем 3300. у колони 9. речи: „Corden Pharma
GmbH; AstraZeneca UK Limited” замењују се речима: „Corden
Pharma GmbH; AstraZeneca UK Limited; AstraZeneca AB”;
– под редним бројем 3300. у колони 10. речи: „Nemačka;
Velika Britanija” замењују се речима: „Nemačka; Velika Britanija;
Švedska”;
– под редним бројем 3369. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 3369. у колони 11. број: „15.535,10” замењује се бројем: „15.518,70”;
– под редним бројем 3370. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
–под редним бројем 3370. у колони 11. број: „51.650,70” замењује се бројем: „51.592,20”;
– под редним бројем 3512. у колони 3. број: „1162207” замењуje се бројем: „1162210”;
– под редним бројем 3512. у колони 5. речи: „KRKA FARMA
DOO” замењују се речима: „KRKA–FARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 3512. у колони 8. речи: „kaps., tvrda,
20 x 75 mg” замењују се речима: „kapsula sa modifikovanim
oslobađanjem, tvrda; 75 mg; ukupno 20 kom., blister, 2 x 10 kom.”;
– под редним бројем 3512. у колони 9. речи: „Krka, Tovarna
Zdravil, D.D.” замењују се речима: „Krka D.D., Novo Mesto”;
– под редним бројем 3586. у колони 4. број: „8600103453707”
замењуje се бројем: „8606111403130”;
– под редним бројем 3586. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 3586. у колони 8. речи: „film tabl. 7 x
30 mg” замењују се речима: „film tableta; 30 mg; ukupno 7 kom.,
blister, 1 x 7 kom.”;
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– под редним бројем 3586. у колони 9. речи: „Merck Sharp
& Dohme B.V.” замењују се речима: „Merck Sharp & Dohme B.V.;
Schering–Plough Lobo N.V.”;
– под редним бројем 3586. у колони 10. реч: „Holandija” замењујe се речима: „Holandija; Belgija”;
– под редним бројем 3586. у колони 11. број: „334,40” замењује се бројем: „285,10”;
– под редним бројем 3587. у колони 4. број: „8600103453240”
замењуje се бројем: „8606111403109”;
– под редним бројем 3587. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 3587. у колони 8. речи: „film tabl. 7 x
60 mg” замењују се речима: „film tableta; 60 mg; ukupno 7 kom.,
blister, 1 x 7 kom.”;
– под редним бројем 3587. у колони 9. речи: „Merck Sharp
& Dohme B.V.” замењују се речима: „Merck Sharp & Dohme B.V.;
Schering–Plough Lobo N.V.”;
– под редним бројем 3587. у колони 10. реч: „Holandija” замењујe се речима: „Holandija; Belgija”;
– под редним бројем 3588. у колони 4. број: „8600103453257”
замењуje се бројем: „8606111403116”;
– под редним бројем 3588. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 3588. у колони 8. речи: „film tabl. 7 x
90 mg” замењују се речима: „film tableta; 90 mg; ukupno 7 kom.,
blister, 1 x 7 kom.”;
– под редним бројем 3588. у колони 9. речи: „Merck Sharp
& Dohme B.V.” замењују се речима: „Merck Sharp & Dohme B.V.;
Schering–Plough Lobo N.V.”;
– под редним бројем 3588. у колони 10. реч: „Holandija” замењујe се речима: „Holandija; Belgija”;
– под редним бројем 3588. у колони 11. број: „533,00” замењује се бројем: „509,30”;
– под редним бројем 3589. у колони 4. број: „8600103453264”
замењуje се бројем: „8606111403123”;
– под редним бројем 3589. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 3589. у колони 8. речи: „film tabl. 7 x
120 mg” замењују се речима: „film tableta; 120 mg; ukupno 7 kom.,
blister, 1 x 7 kom.”;
– под редним бројем 3589. у колони 9. речи: „Merck Sharp
& Dohme B.V.” замењују се речима: „Merck Sharp & Dohme B.V.;
Schering–Plough Lobo N.V.”;
– под редним бројем 3589. у колони 10. реч: „Holandija” замењујe се речима: „Holandija; Belgija”;
– под редним бројем 3605. у колони 11. број: „356,00” замењује се бројем: „404,80”;
– под редним бројем 3668. у колони 4. број: „8600103453981”
замењуje се бројем: „8606111403062”;
– под редним бројем 3668. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 3668. у колони 8. речи: „tabl. 4 x (70 mg
+ 5600 i.j.)” замењују се речима: „tableta; 70 mg + 5600 i.j.; ukupno
4 kom., blister, 1 x 4 kom.”;
– под редним бројем 3668. у колони 9. речи: „Merck Sharp &
Dohme (Italia) S.P.A.” замењују се речима: „Merck Sharp & Dohme
B.V.”;
– под редним бројем 3668. у колони 10. реч: „Italija” замењујe
се речју: „Holandija”;
– под редним бројем 3726. у колони 7. речи: „Bupivacain
DELTAMEDICA ” замењују се речима: „Bupivacaine Quatalia”;
– лекови под редним бр. 3768. и 3769. бришу се;
– под редним бројем 3782. у колони 4. бр.: „5690528173017 и
5690528173017” замењују се бр.: „5690528173017, 5690528173017
и 5690528173017”;
– под редним бројем 3782. у колони 9. речи: „Actavis Group
PTC EHF; Merckle GmbH” замењују се речима: „Actavis Group
PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG”;
– под редним бројем 3782. у колони 10. речи: „Island;
Nemačka” замењују се речима: „Island; Nemačka; Nemačka”;
– под редним бројем 3783. у колони 4. бр.: „5690528173024 и
5690528173024” замењују се бр.: „5690528173024, 5690528173024
и 5690528173024”;
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– под редним бројем 3783. у колони 9. речи: „Actavis Group
PTC EHF; Merckle GmbH” замењују се речима: „Actavis Group
PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG”;
– под редним бројем 3783. у колони 10. речи: „Island;
Nemačka” замењују се речима: „Island; Nemačka; Nemačka”;
– под редним бројем 3784. у колони 4. бр.: „5690528173031,
5690528173031” замењују се бр.: „5690528173031, 5690528173031
и 5690528173031”;
– под редним бројем 3784. у колони 9. речи: „Actavis Group
PTC EHF; Merckle GmbH” замењују се речима: „Actavis Group
PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG”;
– под редним бројем 3784. у колони 10. речи: „Island;
Nemačka” замењују се речима: „Island; Nemačka; Nemačka”;
– под редним бројем 3785. у колони 4. бр.: „5690528173048 и
5690528173048” замењују се бр.: „5690528173048, 5690528173048
и 5690528173048”;
– под редним бројем 3785. у колони 9. речи: „Actavis Group
PTC EHF; Merckle GmbH” замењују се речима: „Actavis Group
PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG”;
– под редним бројем 3785. у колони 10. речи: „Island;
Nemačka” замењују се речима: „Island; Nemačka; Nemačka”;
– под редним бројем 3817. у колони 11. број: „84,50*” замењује се бројем: „109,20*”;
– под редним бројем 3830. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 3830. у колони 9. речи: „GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Operations” замењују се речима: „GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.”;
– под редним бројем 3830. у колони 10. речи: „Poljska; Velika
Britanija” замењују се речју: „Poljska”;
– лек под редним бројем 3935. бришe се;
– под редним бројем 3962. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 3963. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 3964. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– лек под редним бројем 3982. бришe се;
– лекови под редним бр. 4103. и 4104. бришу се;
– лек под редним бројем 4110. бришe се;
– лек под редним бројем 4112. бришe се;
– лек под редним бројем 4114. бришe се;
– под редним бројем 4222. у колони 4. бр.: „8606105954433;
8606103683151” замењуjу се бројем: „8606105954433”;
– под редним бројем 4222. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4222. у колони 9. речи: „S.C. Europharm
S.A.; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.” замењују се речима:
„GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.”;
– под редним бројем 4222. у колони 10. речи: „Rumunija;
Poljska” замењују се речју: „Poljska”;
– под редним бројем 4258. у колони 4. број: „8600103419871”
замењуje се бројем: „8606111403000”;
– под редним бројем 4258. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 4258. у колони 8. речи: „film tabl. 30 x
30 mg” замењују се речима: „film tableta; 30 mg; ukupno 30 kom.,
blister, 3 x 10 kom.”;
– под редним бројем 4258. у колони 9. речи: „N.V.Organon”
замењују се речима: „N.V.Organon; Schering–Plough Lobo N.V.”;
– под редним бројем 4258. у колони 10. реч: „Holandija” замењујe се речима: „Holandija; Belgija”;
– под редним бројем 4266. у колони 4. број: „8600103419642”
замењуje се бројем: „8606111403086”;
– под редним бројем 4266. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;

11. фебруар 2022.
– под редним бројем 4266. у колони 8. речи: „tabl. 30 x 30 mg”
замењују се речима: „film tableta; 30 mg; ukupno 30 kom., blister, 3
x 10 kom.”;
– под редним бројем 4266. у колони 9. речи: „Organon
Agencies B.V.” замењују се речима: „N.V.Organon; Schering–Plough
Lobo N.V.”;
– под редним бројем 4266. у колони 10. реч: „Holandija” замењујe се речима: „Holandija; Belgija”;
– под редним бројем 4269. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4269. у колони 11. број: „1.248,60” замењује се бројем: „1.055,70”;
– под редним бројем 4270. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4270. у колони 11. број: „2.674,10” замењује се бројем: „1.810,00”;
– под редним бројем 4404. у колони 4. број: „8606103170446”
замењуje се бројем: „8606111403079”;
– под редним бројем 4404. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME DOO” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 4404. у колони 8. речи: „sprej za nos,
suspenzija; 0,05%; ukupno 18 g; bočica sa raspršivačem, 1 x 140
doza” замењују се речима: „sprej za nos, suspenzija; 0.05%; ukupno
18 g; bočica sa sprej pumpom, 1 x 140 doza”;
– под редним бројем 4413. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4413. у колони 9. речи: „Hemofarm
A.D. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija;
Glaxo Wellcome Production” замењују се речима: „Glaxo Wellcome
Production – Evreux”;
– под редним бројем 4413. у колони 10. речи: „Republika
Srbija; Francuska” замењују се речју: „Francuska”;
– под редним бројем 4435. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4435. у колони 11. број: „1.888,30” замењује се бројем: „1.734,40”;
– под редним бројем 4436. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4436. у колони 11. број: „2.581,00” замењује се бројем: „2.249,50”;
– под редним бројем 4437. у колони 5. речи:
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED – PREDSTAVNIŠTVO”
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4437. у колони 11. број: „3.245,30” замењује се бројем: „2.960,30”;
– под редним бројем 4478. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4478. у колони 9. речи: „Hemofarm A.D.
u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo
Wellcome S.A.” замењују се речима: „Glaxo Wellcome S.A.”;
– под редним бројем 4478. у колони 10. речи: „Republika
Srbija; Španija” замењују се речју: „Španija”;
– под редним бројем 4479. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4479. у колони 9. речи: „Hemofarm A.D.
u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo
Wellcome S.A.” замењују се речима: „Glaxo Wellcome S.A.”;
– под редним бројем 4479. у колони 10. речи: „Republika
Srbija; Španija” замењују се речју: „Španija”;
– под редним бројем 4480. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
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– под редним бројем 4480. у колони 9. речи: „Hemofarm A.D.
u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo
Wellcome S.A.” замењују се речима: „Glaxo Wellcome S.A.”;
– под редним бројем 4480. у колони 10. речи: „Republika
Srbija; Španija” замењују се речју: „Španija”;
– под редним бројем 4493. у колони 4. број: „8606015340579”
замењуje се бр.: „8606015340579 и 8606015340579”;
– под редним бројем 4493. у колони 5. речи:
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;
– под редним бројем 4493. у колони 9. речи: „Glaxo Wellcome
Operations” замењују се речима: „Glaxo Operations UK LTD
Trading AS Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production
– Evreux”;
– под редним бројем 4493. у колони 10. речи: „Velika
Britanija” замењују се речима: „Velika Britanija; Francuska”;
– под редним бројем 4575. у колони 4. број: „8606103170439”
замењуje се бројем: „8606111403031”;
– под редним бројем 4575. у колони 5. речи: „MERCK SHARP
& DOHME D.O.O.” замењују се речима: „ORGANON DOO”;
– под редним бројем 4575. у колони 8. речи: „oralni rastvor;
0.5 mg/ml; bočica staklena, 1 x 60 ml” замењују се речима: „oralni
rastvor; 0.5 mg/mL; ukupno 60 mL; boca staklena, 1 x 60 mL”;
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– под редним бројем 4814. у колони 11. број: „316.216,30”
замењује се речима: „40,58/kg”;
– под редним бројем 4815. у колони 11. број: „444.371,20”
замењује се речима: „40,58/kg”;
– под редним бројем 4816. у колони 11. број: „592.495,10”
замењује се речима: „40,58/kg”;
– под редним бројем 4825. у колони 11. број: „75,60” замењује се речима: „75,60/kg”;
– под редним бројем 4826. у колони 11. број: „61,80” замењује се речима: „61,80/kg”;
– под редним бројем 4827. у колони 11. број: „29,70” замењује се речима: „29,70/kg”;
– под редним бројем 5102. у колони 8. речи: „tableta; 5 mg +
10 mg; ukupno 30 kom., blister, 3 x 10 kom.” замењују се речима:
„tableta; 5 mg + 10 mg; ukupno 30 kom., blister, 2 x 15 kom.”;
– под редним бројем 5104. у колони 8. речи: „tableta; 20 mg
+ 10 mg; ukupno 30 kom., blister, 3 x 10 kom.” замењују се речима:
„tableta; 20 mg + 10 mg; ukupno 30 kom., blister, 2 x 15 kom.”;
– под редним бројем 5396. у колони 3. број: „7099110” замењује се бројем: „7099010”;
– под редним бројем 5396. у колони 7. речи: „Latanoprost
INNventa” замењују се речима: „Latanoprost COOPER”.
После редног броја 5401. додаје се следећи текст који гласи:
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2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 338-1064/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 51. став 4. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о стицању статуса института од националног значаја
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На основу члана 51. став 4. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о стицању статуса института од националног значаја
1. Институт за хемију, технологију и металургију у Београду,
Његошева 12, стиче статус института од националног значаја за
Републику Србију.
2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о стицању статуса института од националног значаја Институт за
хемију, технологију и металургију („Службени гласник РС”, број
25/18).
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 022-892/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 51. став 4. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о стицању статуса института од националног значаја
1. Институт за физику у Београду, Прегревица број 118, стиче
статус института од националног значаја за Републику Србију.
2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о стицању статуса института од националног значаја Институт за
физику („Службени гласник РС”, број 7/18).
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 022-1074/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1. Институт друштвених наука у Београду, Краљице Наталије
45, стиче статус института од националног значаја за Републику
Србију.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 022-1157/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 21. ст. 2. и 5. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.
27/18, 6/20 и 129/2021 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор
здравства и социјалне заштите
1. У Одлуци о оснивању Секторског већа за сектор здравства
и социјалне заштите („Службени гласник РС”, бр. 104/18, 57/19,
17/20 и 44/21) у тачки 3. став 1. подтачка 6) текст под редним бројем (1) мења се и гласи:
„(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја –
Боја Пејчић”.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-1191/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 26. став 1. и става 2. тачка 2) и члана 27.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 13/16,
30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 43. став 1. Закона
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о промени седишта Музеја наивне и маргиналне
уметности
1. Музеј наивне и маргиналне уметности, са седиштем у Јагодини, Бошка Ђуричића 10, мења седиште на локацију у Београду,
Немањина 3.
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2. Органи Музеја дужни су да ускладе Статут и друга општа
акта са овом одлуком и да усклађен текст Статута доставе на сагласност Министарству културе и информисања у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Директор Музеја поднеће надлежном суду пријаву за упис
у регистар промене седишта Музеја у року од седам дана од дана
ступања на снагу ове одлуке, и по извршеном упису у регистар
обавестиће Министарство културе и информисања.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
05 број 631-1212/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу чл. 11, 12. и 141. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15,
44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о изменама и допунама оснивачког акта „Иришка
трговинаˮ деоничког друштва у мешовитој својини
за трговину на велико и мало и угоститељство са
потпуном одговорношћу Ириг
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
„Иришка трговинаˮ деоничко друштво у мешовитој својини
за трговину на велико и мало и угоститељство са потпуном одговорношћу Ириг, Маршала Тита 12, матични број 08583013 (у
даљем тексту: Друштво) овим актом организује се као једночлано
друштво с ограниченом одговорношћу, са једнодомним управљањем и наставља да послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.
Члан 2.
Скупштина „Холдинг Центрославијаˮ за трговину на велико и мало експорт-импорт у мешовитој својини са потпуном одговорношћу Нови Сад, донела је 18. марта 1994. године одлуку о
оснивању, од дела своје имовине, деоничког друштва „Холдинг
Центрославија-Иригˮ деоничко друштво у мешовитој својини за
трговину на велико и мало и угоститељство са потпуном одговорношћу Ириг.
Одбор именован решењем Владе број 005-43/53 од 1. фебруара 1995. године у „Холдинг Центрославијаˮ за трговину на велико
и мало и експорт-импорт у мешовитој својини са потпуном одговорношћу Нови Сад, донео је 26. јуна 1995. године Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању новог деоничког друштва од
18. марта 1994. године.
Одлуком из става 2. овог члана потврђено je да je „Холдинг
Центрославијаˮ за трговину на велико и мало експорт-импорт у
мешовитој својини са потпуном одговорношћу основала „Холдинг
Центрославија-Иригˮ деоничко друштвo у мешовитој својини за
трговину на велико и мало и угоститељство са потпуном одговорношћу Ириг, уписанo у судски регистар код Привредног суда
у Сремској Митровици под бројем Фи-629/94 број регистарског
улошка 1-7235, као и да се одриче права оснивача и средстава уложених у то друштво.
Назив „Холдинг Центрославија-Иригˮ деоничког друштва у
мешовитој својини за трговину на велико и мало и угоститељство
са потпуном одговорношћу Ириг измењен је тако што су брисане
речи: „Холдинг Центрославијаˮ и деоничко друштво је наставило

пословање под називом „Иришка трговинаˮ деоничко друштво у
мешовитој својини за трговину на велико и мало и угоститељство
са потпуном одговорношћу Ириг.
Пресудом на основу признања Привредног суда у Сремској
Митровици 3.П.21/2021 од 28. априла 2021. године и Решењем
Агенције за привредне регистре БДСЛ 9700//2021 од 10. августа
2021. године и 12. августа 2021. године уписана је Република Србија као члан друштва „Иришка трговинаˮ деоничко друштво у
мешовитој својини за трговину на велико и мало и угоститељство
са потпуном одговорношћу Ириг, са уделом 100% у основном капиталу.
Члан 3.
Друштво послује средствима у државној својини.
Друштво је основано на неодређено време.
Друштво има својство правног лица.
Друштво у правном промету са трећим лицима иступа у своје
име за свој рачун и одговора целокупном имовином за своје обавезе.
II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА
Члан 4.
Друштво послује под пословним именом: „Иришка трговина” д.о.о. за трговину на велико и мало и угоститељство.
Скраћено пословно име Друштва гласи: „Иришка трговина”
д.о.о.
Седиште Друштва је у Иригу, Маршала Тита 12.
Директор одлучује о промени адресе за пријем електронске
поште.
III. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач Друштва је Република Србија, а права оснивача
врши Влада, Београд, Немањина 11, матични број 07020171 (у даљем тексту: Оснивач).
IV. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА
Члан 6.
Претежна делатност Друштва је: 47.11 – Трговина на мало
у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и
дуваном.
Осим претежне делатности, Друштво може обављати и све
друге делатности, у складу са законом.
V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 7.
Укупан уписани и унети неновчани капитал Друштва према
стању на дан 18. март 1994. године износи: 23.160,00 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као
јединог члана, са 100% учешћа у оснивачком капиталу Друштва.
VI. ИСТУПАЊЕ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ И ОДГОВОРНОСТ
ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 8.
Друштво у правном промету са трећим лицима иступа у своје
име и за свој рачун.
Друштво за своје обавезе одговара целокупном имовином, а
Оснивач само у случајевима предвиђеним законом.
VII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ
Члан 9.
Управљање Друштвом је организовано као једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и директор.
VIII. СКУПШТИНА
Члан 10.
Функцију Скупштине Друштва врши Оснивач, преко најмање три овлашћена представника.

11. фебруар 2022.
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Одлуку о одређивању и разрешењу председника и чланова
Скупштине Друштва доноси Оснивач.

Послове из става 1. овог члана директор не може пренети на
друга лица, осим када је то предвиђено законом.

Члан 11.
Скупштина Друштва:
1) доноси измене и допуне оснивачког акта;
2) доноси дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја;
3) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора,
ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
4) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
5) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнаде;
6) одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
7) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака,
укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити
и дана исплате учешћа у добити члановима Друштва;
8) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
9) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва;
10) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе
билансе и извештаје ликвидационог управника;
11) одлучује о обавезама чланова Друштва на додатне уплате
и о враћању тих уплата;
12) одобрава приступање новог члана и даје сагласност на
пренос удела трећем лицу у случају предвиђеном законом којим се
уређује правни положај привредних друштава;
13) одлучује о статусним променама и променама правне
форме;
14) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични
интерес, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава;
15) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу
закона којим се уређује правни положај привредних друштава;
16) врши друге послове и одлучује о другим питањима у
складу са законом и овом одлуком.
Акте из става 1. тач. 1), 5), 6), 7), 9), 10), 12), 13), 14) и 15)
овог члана Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.

Члан 15.
Директор Друштва одговоран је за уредно вођење пословних
књига Друштва.
Директор одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.

IX. ДИРЕКТОР
Члан 12.
Друштво има једног директора, кога именује Скупштина.
Мандат директора траје четири године.
Члан 13.
Скупштина Друштва може разрешити директора, са или без
навођења разлога за разрешење.
Члан 14.
Директор Друштва:
1) заступа Друштво према трећим лицима у складу са овом
одлуком и одлукама скупштине Друштва;
2) води послове Друштва у складу са овом одлуком и одлукама Скупштине Друштва;
3) утврђује предлог пословног плана;
4) даје предлоге за доношење одлука од стране Скупштине
Друштва;
5) спроводи одлуке Скупштине Друштва;
6) закључује уговоре о кредиту и све остале уговоре и правне
послове;
7) даје и опозива прокуре за Друштво и огранке Друштва;
8) доноси општа акта Друштва чије доношење није у надлежности Скупштине;
9) одлучује о свим аспектима радно-правних односа у Друштву;
10) обавља све послове и доноси одлуке о свим питањима
које нису у надлежности Скупштине Друштва.

Члан 16.
Директор је у обавези да води евиденцију о свим донетим
одлукама Скупштине, у коју Оснивач може извршити увид током
радног времена Друштва.
X. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА
Члан 17.
Директор заступа Друштво без ограничења.
XI. ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА
Члан 18.
Општи акти Друштва су правилници, одлуке и друга акта којима се на општи начин уређују одређена питања.
XII. ИЗМЕНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА
Члан 19.
Измене и допуне оснивачког акта не оверавају се.
XIII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 20.
Друштво је при обављању делатности дужно да се стара о заштити животне средине, у складу са законом и другим прописима.
XIV. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА
Члан 21.
Друштво престаје да постоји брисањем из Регистра привредних субјеката, по основу:
1) спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава;
2) спроведеног поступка стечаја у складу са законом којим се
уређује стечај;
3) статусне промене која има за последицу престанак Друштва.
XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Запослени у Друштву настављају са радом у Друштву, а своја
права и обавезе остварују у складу са законом и општим актима
Друштва.
До избора директора Друштва, дужност директора обављаће
у својству вршиоца дужности директора Друштва Вера Јанковић,
ЈМБГ 0205965885014, која ће извршити оверу ове одлуке у складу
са законом.
Друштво ће све опште акте ускладити са овом одлуком у
року од три месеца од дана регистрације ове одлуке у Регистру
привредних субјекта у Агенцији за привредне регистре.
Члан 23.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-1197/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
спољних послова

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра
спољних послова

I
Разрешава се Владимир Марић дужности вршиоца дужности
помоћника министра спољних послова – Сектор за билатералну
сарадњу, због постављења на положај помоћника министра спољних послова – Сектор за билатералну сарадњу.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1085/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

I
Поставља се Сузана Бошковић Продановић за вршиоца дужности помоћника министра спољних послова – Сектор за Европску унију, на шест месеци.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1176/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

562

560

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), члана 25. став 3. Закона о државној управи
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 –
др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу на положај помоћника министра
спољних послова
I
Поставља се Владимир Марић на положај помоћника министра спољних послова – Сектор за билатералну сарадњу, на пет
година.

На основу члана 79. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној
управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14,
30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о престанку рада на положају помоћника министра
државне управе и локалне самоуправе
I
Марини Дражић престаје рад на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе – Сектор за регистре и
локалну самоуправу, због протека времена на које је постављена
на положај – 6. јула 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1087/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1171/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

11. фебруар 2022.
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На основу члана 33, члана 34. став 1. и члана 67. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став
3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став
2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај помоћника министра
државне управе и локалне самоуправе

о постављењу на положај помоћника министра заштите
животне средине

I
Марина Дражић поново се поставља на положај помоћника
министра државне управе и локалне самоуправе – Сектор за регистре и локалну самоуправу од 7. јула 2022. године, на пет година.

I
Поставља се Александра Имширагић Ђурић на положај помоћника министра заштите животне средине – Сектор за управљање животном средином, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1172/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

564

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
заштите животне средине

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1238/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

566

На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности секретара
Министарства заштите животне средине

I
Разрешава се Александра Имширагић Ђурић дужности вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
– Сектор за управљање животном средином, због постављења на
положај помоћника министра заштите животне средине – Сектор
за управљање животном средином.

I
Разрешава се Ивана Јокић дужности вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине, због постављења на положај секретара Министарства заштите животне средине.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1237/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1229/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

80
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567

569

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 26. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33, члана 34. став 1. и члана 67. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 30. став
3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став
2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај секретара Министарства
заштите животне средине

о постављењу на положај директора Управе за
утврђивање способности бродова за пловидбу
у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

I
Поставља се Ивана Јокић на положај секретара Министарства заштите животне средине, на пет година.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1231/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

568

На основу члана 79. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20), а у вези са чланом 30. став 3. Закона о државној
управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14,
30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о престанку рада на положају директора Управе
за утврђивање способности бродова за пловидбу
у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

I
Слободан Милошевић поново се поставља на положај директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 9.
марта 2022. године, на пет година.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-856/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

570

На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора
Републичке дирекције за имовину Републике Србије

I
Слободану Милошевићу престаје рад на положају директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, због
протека времена на које је постављен на положај – 8. марта 2022.
године.

I
Разрешава се Ђорђије Рогановић дужности вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије – Сектор за управљање граничним и пограничним
прелазима, због постављења на положај помоћника директора
Републичке дирекције за имовину Републике Србије – Сектор за
управљање граничним и пограничним прелазима.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-854/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1242/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

11. фебруар 2022.
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573

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 37. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај помоћника директора
Републичке дирекције за имовину Републике Србије

о постављењу на положај помоћника директора
Агенције за заштиту животне средине у Министарству
заштите животне средине

I
Поставља се Ђорђије Рогановић на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије –
Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима, на пет
година.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1243/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

572

На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора
Агенције за заштиту животне средине у Министарству
заштите животне средине

I
Поставља се др Тамара Перуновић Ћулић на положај помоћника директора Агенције за заштиту животне средине – Сектор за
контролу квалитета и стање животне средине у Министарству заштите животне средине, на пет година.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
24 број 119-1240/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

574

На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора
Агенције за заштиту животне средине у Министарству
заштите животне средине

I
Разрешава се др Тамара Перуновић Ћулић дужности вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне
средине – Сектор за контролу квалитета и стање животне средине
у Министарству заштите животне средине, због постављења на
положај помоћника директора Агенције за заштиту животне средине – Сектор за контролу квалитета и стање животне средине у
Министарству заштите животне средине.

I
Разрешава се Стефан Симеуновић дужности вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине – Сектор за Националну лабораторију у Министарству заштите
животне средине, због постављења на положај помоћника директора Агенције за заштиту животне средине – Сектор за Националну лабораторију у Министарству заштите животне средине.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1239/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1226/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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575

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу на положај помоћника директора
Агенције за заштиту животне средине у Министарству
заштите животне средине
I
Поставља се Стефан Симеуновић на положај помоћника директора Агенције за заштиту животне средине – Сектор за Националну лабораторију у Министарству заштите животне средине, на
пет година.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1228/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

576

577

На основу члана 79. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20), а у вези са чланом 3. став 1. Уредбе о оснивању
Службе за управљање кадровима („Службени гласник РС”, бр.
106/05 и 109/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о престанку рада на положају директора Службе за
управљање кадровима
I
Др Данилу Рончевићу престаје рад на положају директора
Службе за управљање кадровима, због протека времена на које је
постављен на положај – 4. маја 2022. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-844/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

578

На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33, члана 34. став 1. и члана 67. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 –
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 3. став 1. Уредбе о оснивању Службе за управљање кадровима („Службени гласник РС”, бр. 106/05 и 109/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара
Комесаријата за избеглице и миграције

о постављењу на положај директора Службе за
управљање кадровима

I
Поставља се Данијела Недић за вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције – Сектор
за опште, правне, кадровске и административне послове, на шест
месеци.

I
Др Данило Рончевић поново се поставља на положај директора Службе за управљање кадровима од 5. маја 2022. године, на
пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1179/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-846/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

11. фебруар 2022.

Број 18
579

На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији за Косово
и Метохију („Службени гласник РС”, бр. 75/12, 123/12 и 100/13),
члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 43.
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника директора
Канцеларије за Косово и Метохију
I
Поставља се Иван Вујић за вршиоца дужности помоћника
директора Канцеларије за Косово и Метохију – Сектор за финансијске послове од 9. фебруара 2022. године, на три месеца.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-995/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

580

На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији за Косово
и Метохију („Службени гласник РС”, бр. 75/12, 123/12 и 100/13),
члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 43.
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника директора
Канцеларије за Косово и Метохију

83

581

На основу члана 9. став 1. Уредбе о Генералном секретаријату Владе („Службени гласник РС”, бр. 75/05, 71/08, 109/09, 85/12 и
102/13), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и
члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника Генералног
секретара Владе
I
Разрешава се Вукашин Јовановић дужности вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе – Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, због постављења на
положај помоћника Генералног секретара Владе – Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1163/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

582

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о Генералном секретаријату Владе („Службени гласник РС”, бр. 75/05, 71/08, 109/09,
85/12 и 102/13) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу на положај помоћника Генералног
секретара Владе

I
Поставља се Светлана Миладинов за вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију – Сектор за
повратак, социјална питања и људска права од 16. фебруара 2022.
године, на три месеца.

I
Поставља се Вукашин Јовановић на положај помоћника Генералног секретара Владе – Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-994/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1164/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

84

Број 18

11. фебруар 2022.
583

585

На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу („Службени гласник
РС”, бр. 73/17 и 8/19), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу („Службени гласник
РС”, бр. 73/17 и 8/19), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора
Канцеларије за информационе технологије и
електронску управу

о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора
Канцеларије за информационе технологије и
електронску управу

I
Разрешава се Драгана Бећић дужности вршиоца дужности
помоћника директора Канцеларије за информационе технологије
и електронску управу – Сектор за стандарде дигитализације, због
постављења на положај помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу – Сектор за стандарде дигитализације.

I
Разрешава се Милорад Стојановић дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу – Сектор за ИТ инфраструктуру,
због постављења на положај помоћника директора Канцеларије за
информационе технологије и електронску управу – Сектор за ИТ
инфраструктуру.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1168/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1244/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

584

586

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији за
информационе технологије и електронску управу („Службени
гласник РС”, бр. 73/17 и 8/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији за
информационе технологије и електронску управу („Службени
гласник РС”, бр. 73/17 и 8/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај помоћника директора
Канцеларије за информационе технологије и
електронску управу

о постављењу на положај помоћника директора
Канцеларије за информационе технологије и
електронску управу

I
Поставља се Драгана Бећић на положај помоћника директора
Канцеларије за информационе технологије и електронску управу –
Сектор за стандарде дигитализације, на пет година.

I
Поставља се Милорад Стојановић на положај помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску
управу – Сектор за ИТ инфраструктуру, пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1169/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1245/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

Београд, 11. фебруар 2022.

Година LXXVIII – број 18

САДРЖАЈ
Јавни конкурси– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Судски огласи – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Упис у судски регистар – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Обавештења правних и физичких лица – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Неважеће исправе– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

ЈАВНИ КОНКУРСИ
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47, а у вези са чланом
80. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15,
63/16, 47/17 и 76/21) и члана 10. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на
сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за
предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj
94/16), оглашава избор председника за:
Назив суда

(„Службени гласник РС”, број 7/18), чл. 40, 41, 42. и 43. Пословника о раду
Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16,
24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 90/21), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16,
24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19,
67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21, 10/21, 36/21, 67/21, 76/21, 90/21 и 99/21),
оглашава избор судија за:
I
Назив суда
1.

Број судија

Врховни касациони суд

I
Назив суда

III
1. Прекршајни суд у Краљеву
2. Прекршајни суд у Лозници
Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане чланом 69. Закона о судијама да поднесу пријаву.
Уз пријаву на оглас потребно је да кандидат достави личну и радну биографију. Кандидат за председника суда доставља и писани програм
рада у коме износи своје виђење проблема о функционисању суда, начин
решавања проблема и идеје за унапређење рада суда.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику РС”.
Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.
Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са
22-02972
назнаком: „Оглас за избор председника суда”. 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12,
124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21),
члана 5. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности,
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата
за председника суда („Службени гласник РС”, број 94/16), члана 4. став
3. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира
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II

1. Виши суд у Пироту
2. Виши суд у Прокупљу
II
1. Први основни суд у Београду
2. Други основни суд у Београду
3. Основни суд у Сјеници
4. Основни суд у Сурдулици

1
3
8
8
9

1.

Број судија

Основни суд у Рашкој

1

III
Назив суда
1.

Прекршајни суд у Лозници

Број судија
1

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана 44. алинеја 1., 2. и 5. и члана 45. Закона
о судијама да поднесу пријаву.
Пријава на оглас садржи назив суда за који кандидат конкурише, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата.
Кандидати из реда судија подносе пријаву на оглас и личну и радну
биографију.
Кандидати из реда судијских помоћника, остали кандидати и кандидати који су завршили почетну обуку у Правосудној академији су дужни
да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној
дужности прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то
кандидат учинити сам.
Кандидати из реда судијских помоћника подносе пријаву на оглас,
личну и радну биографију, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа да
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног правосудног испита.
Остали кандидати подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оригинал или оверену копију уверења о положеном правосудном
испиту, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не
старије од шест месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о
радном искуству после положеног правосудног испита.
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Кандидат који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, поред пријаве на оглас, личне и радне биографије и документације из
претходног става огласа, доставља и оверену копију уверења о завршеној
почетној обуци.
Кандидат који је лице са посебним потребама уз пријаву за оглас доставља и захтев за коришћење додатних помагала и веродостојну медицинску документацију у копији.
Кандидат који конкурише за неке од судова опште надлежности, а
дужан је да полаже испит, обавезан је да у пријави наведе да ли ће писани
задатак радити из грађанске или кривичне материје.
О времену и месту одржавања испита Комисија Високог савета судства обавештава кандидате најмање десет дана пре дана одржавања испита, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су кандидати уредно обавештени.
О времену и месту одржавања разговора Комисија Високог савета
судства обавештава кандидате најмање осам дана пре дана одржавања разговора, објављивањем на интернет страници Савета, чиме се сматра да су
кандидати уредно обавештени.
Пријаве на оглас подносе се Савету у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.
Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са
назнаком: „Оглас за избор судија у судовима опште и посебне надлежности”.

22-02973

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, на основу члана 36. став
3, члана 37. и члана 80. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора Јавног предузећа „Урбанизам”  – Крагујевац, број
111-7/22-I од 25. јануара 2022. године, објављује оглас о јавном конкурсу
 – за именовање директора Јавног предузећа „Урбанизам”  – Крагујевац.
I
Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам”  – Крагујевац (у даљем тексту: Предузеће), чији је оснивач град
Крагујевац, ради именовања на период од четири године.
II
Подаци о Предузећу:
Пословно име: Јавно предузеће „Урбанизам”  – Крагујевац
Скраћено пословно име: ЈП „Урбанизам”  – Крагујевац
Седиште: Крагујевац, Краља Петра Првог 23
Матични број: 07165862
ПИБ: 10157522
Предузеће је основано у циљу трајног обављања стручних послова
просторног и урбанистичког планирања, као и пројектовања на подручју
Града Крагујевца.
Претежна делатност: 71.11 архитектонска делатност.
Место рада: Крагујевац, на адреси седишта Предузећа у Улици краља Петра Првог 23.
III
Јавни конкурс се спроводи за радно место директора Предузећа из
поглавља II.
Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.
Директор Предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се
регулише област вршења јавних функција.
IV
Послови директора Предузећа: представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада; води пословање Предузећа; одговара
за законитост рада Предузећа, за реализацију одлука и других аката који
су упућени Скупштини града и Градском већу на сагласност; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење; предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Предузећа и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; предлаже доношење посебног програма коришћења
средстава из буџета града (субвенције или др. средства); извршава одлуке
Надзорног одбора Предузећа; бира извршне директоре; закључује уговор о
раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи; доноси акт о унутрашњој организацији систематизацији послова; доноси опште акте за чије доношење је овлашћен; предлаже Надзорном одбору Предузећа доношење акта о исплати стимулације извршним
директорима; предлаже Надзорном одбору Предузећа доношење одлука
и других аката из његовог делокруга; одлучује о појединачним правима,
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обавезама и одговорностима запослених у складу са законом; врши друге
послове одређене законом и одлуком.
V
Услови за именовање директора Предузећа:
 – да је пунолетно и пословно способно лице;
 – да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
 – да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из алинеје 2 ове тачке;
 – да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног предузећа;
 – да познаје област корпоративног управљања;
 – да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 – да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 – да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 – да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном или усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада Предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”,
број 65/16), Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Урбанизам”  – Крагујевац („Службени лист града Крагујевца”, број 36/16  – пречишћен текст)
и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа „Урбанизам”  – Крагујевац.
VI
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство до подношења пријава ) прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:
 – извод из матичне књиге рођених,
 – уверење о пословној способности,
 – уверење о држављанству РС,
 – диплома о стеченом високом образовању,
 – исправе којима се доказује радно искуство,
 – исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су
повезани са пословима привредног друштва,
 – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и
вођењу послова,
 – изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Доказ  – документ да познаје област корпоративног управљања.
VII
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних и јавно комуналних предузећа ће одбацити закључком против кога
није допуштена посебна жалба.
VIII
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подноси се
у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично
преко пријемне канцеларије органа Града, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Крагујевац, на адресу: Скупштина града Крагујевца, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Крагујевац, са назнаком: „Пријава на јавни
конкурс за директора Јавног предузећа ’Урбанизам’  – Крагујевац  – не отварај”, Трг слободе 3, 34000 Крагујевац.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Љиљана
Пршић, секретар Комисије; e-maii adresa: ljprsic@kg.org.rs ; телефон број:
034 306 172, сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова.

СУДСКИ ОГЛАСИ
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Први основни суд у Београду, на основу члана 81.
став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку, решењем
П. број 25623/21 од 31. јануара 2022. године у парници
тужиоца „Електродистрибуција Србије” из Београда,
Булевар уметности 12, коју заступа адв. Милутин Радоичић, Поштански фах 107, Београд 118, против туженог
Арифовић Самира из Падинске Скеле, Јабучки рит б,
ради стицања без основа, поставио је туженом Арифовић Самиру, привременог заступника адвоката Душана Јанићијевића из Београда, Краља Александра 323,
који адвокат ће туженог заступати у овом парничном
поступку све док се тужени не појави пред судом или
док орган старатељства не обавести суд да је туженом
поставио стараоца.
П. број 25623/21  – Из Првог основног суда у Бео22-02944
граду. 

Први основни суд у Београду, судија Јелена Брашанац, у правној ствари тужиоца „Електродистрибуција
Србије” д.о.о., Булевар уметности 12, Београд, против
туженог Милана Митровића из Београда сада непознатог пребивалишта, ради дуга, поставио је туженом
Милану Митровићу привременог заступника Милоша
Марковића из Београда, Гершићева 16, која ће га заступати у овом поступку, све док се тужени или његов
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган
старатељства не обавести суд да је туженом поставио
старатеља.
31. Пл. број 224/21  – Из Првог основног суда у
Београду. 
22-03154
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Други основни суд у Београду, и то судија Вера
Миленковић, у парничном предмету 9 Пл. бр. 631/21,
у коме се води поступак по тужби тужиоца Компаније
„Дунав осигурање” а.д.о. из Београда, Македонска 4,
против тужених Дениж Јована из Бољеваца, Мира 143,
сада непознатог боравишта, на основу члана 81. став
2. тачка 5. ЗПП-а, поставио је привременог заступника
адвоката Станисављевић Александру, адвоката из Новог Београда, Булевар Зорана Ђинђића 140/26, који ће
заступати његова права и интересе у овом поступку све
док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред
судом, односно док надлежни орган старатељства не
обавести суд да је поставио стараоца.
9. Пл. број 631/21  – Из Другог основног суда у Београду. 
22-02878

Пред овим судом у току је парнични поступак по
тужби тужиоца „Електродистрибуција Србије” Београд,
Булевар уметности 12, чији је пуномоћник Милета Митровић, адвокат из Београда, Булевар Михајла Пупина
10И, против тужене Драгане Ранић из Београда, Шавничка 21, ради дуга, у ком предмету је туженој Драгани
Ранић постављен привремени заступник Стакић Павле,
адвокат из Београда, Мике Аласа 24, који ће заступати
туженог у овој парници и имати сва права и дужности
законског заступника, све док се тужени не појави.
26. Пл. број 219/21  – Из Другог основног суда у
22-03142
Београду. 

Пред овим судом у току је парнични поступак по
тужби тужиоца „ОТП банка Србија” а.д. Нови Сад, Трг
слободе 5, чији је пуномоћник Светлана Анђелковић
Милошевић, адвокат из Београда, Косовска 34, против тужене Наташе Лазаров Вукићевић из Београда,

XI
Пријава на конкурс са достављеном документацијом не враћа се подносиоцима већ остаје у документацији Комисије за спровођење конкурса
за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа. 
22-03167

Страхињића бана 44, ЈМБГ 1811970865014, ради дуга, у
ком предмету је туженој Наташи Лазаров Вукићевић из
Београда постављен привремени заступник Гавриловић
Бојан, адвокат из Београда, Булевар деспота Стефана
10/17, који ће заступати тужену у овој парници и имати
сва права и дужности законског заступника, све док се
тужена не појави.
26. Пл. број 649/21  – Из Другог основног суда у
Београду. 
22-03147

Пред овим судом у току је парнични поступак по
тужби тужиоца Град Београд  – Секретаријат за имовинске и правне послове, Београд, 27. марта 43 –45,
кога заступа Градско правобранилаштво града Београда, Тиршова 3, против туженог Душана Демировића из
Београда, ЈМБГ 2802974710125, Браће Јерковић 189,
ради стицања без основа, у ком предмету је туженом
Душану Демировићу из Београда постављен привремени заступник Гавриловић Душица, адвокат из Београда,
Илије Гарашанина 1, Палилула, која ће заступати туженог у овој парници и имати сва права и дужности законског заступника, све док се тужени не појави.
26. П. број 5845/21  – Из Другог основног суда у
22-03148
Београду. 

Други основни суд у Београду, и то судија Дина
Дрљача Савићевић, председник већа, у парничном
поступку тужиље Наташе Цвјетићанин из Београда,
Седамнаестог октобра 13В/8, против туженог Миодрага Цвјетићанина из Београда, Седамнаестог октобра 13В/8, сада на непознатој адреси боравишта, ради
развода брака, ван рочишта, 30. децембра 2021. године
донео је решење.
Туженом Миодрагу Цвјетићанину са пријављеним
пребивалиштем на адреси Београда, Седамнаестог октобара 13В/8, сада на непознатој адреси, поставља се
привремени заступник, и то адвокат Вијебор Гавриловић из Београда, Космајска 35/7.
Привремени заступник заступаће туженог у поступку све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио старатеља.
9. П2. број 276/2021  – Из Другог основног суда у
22-03156
Београду. 

Привремени заступник ће заступати туженог у овој
парници све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд даје поставио стараоца.
I 4-П. број 547/20  – Из Основног суда у Бечеју, Судска јединица у Новом Бечеју. 
22-03103
ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ
Основни суд у Ваљеву, као ванпарнични, судија
Верица Марковић, у правној ствари предлагача Грађевинско привредно друштво „Кеј” д.о.о. Ваљево, Владике
Николаја 29-б, МБ 07367236, ПИБ 100068813, кога заступа адв. Вукашин Влајковић из Ваљева, против противника предлагача Привредно друштво „Мирковић
панели” д.о.о. Врањани, Пожега, МБ 20401494, ПИБ
105520484, чији је законски заступник власник Милијан
Мирковић из Врањана, директор, ради амортизације менице, издао је 14. јануара 2022. године оглас.
Позивају се сва правна и физичка лица код којих се
налази меница:
 – серијски број АА2870283, бланко, потписана од
стране овлашћеног лица и оверена печатом ГПД „Кеј”
д.о.о. Ваљево, да исту покаже суду у року од 60 дана од
дана објављивања огласа, у супротном ће суд по протеку овог рока наведене менице огласити за поништене.
Оглас објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
11. Р3. број 134/21  – Из Основног суда у Ваљеву.
22-02881

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
Основни суд у Великом Градишту, у предмету овог
суда П. број 99/21 у парници тужиље Абдулах Станев
Зејнеп из Великог Градишта, коју заступа Владимир
Илић, адвокат из В. Градишта, према туженом Станев
Љубен Јорданов, држављанину Републике Бугарске,
сада на непознатој адреси, ради развода брака, у смислу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, поставио је туженом Станев Љубен Јорданов, држављанину Републике
Бугарске, привременог заступника адвоката Пантић
Драгана из Великог Градишта, који ће туженог заступати у наведеном поступку све док се тужени или његов
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган
старатељства не обавести суд да је туженом поставио
привременог старатеља.
П2. број 99/21  – Из Основног суда у Великом Гра22-02921
дишту. 

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ
Основни суд у Бечеју, по судији Гордани Влашкалин, као судији појединцу, у правној ствари тужиље
Балаша Ангеле из Бечеја, коју заступа Слободан Злоколица, адвокат из Бечеја, против туженог Балаша Чабе
из Бечеја, сада непознатог места боравишта у иностранству, ради утврђења, решењем број 4-П. број 1274/21 од
25. јануара 2022. године, поставио је туженом Балаша
Чаби, за привременог заступника Олгу Мацедонић Жутић, адвоката из Бечеја.
Привремени заступник ће заступати туженог у овој
парници све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио стараоца.
4. П. број 1274/21  – Из Основног суда у Бечеју.
22-02829

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ БЕЧЕЈУ
Основни суд у Бечеју, Судска јединица у Новом Бечеју, по судији Гордани Влашкалин, као судији појединцу, у правној ствари тужиоца Пејин Зорана из Башаида,
кога заступа Никола Арсенов, адвокат из Новог Бечеја,
против туженог Пантовић Синише из Ердута у Републици Хрватској, сада непознатог места боравишта,
ради утврђивања права својине, решењем бр. I 4-П.
547/20 од 27. августа 2021. године, поставио је туженом
за привременог заступника Ивану Мандић Кошарка,
адвоката из Бечеја.

Основни суд у Великом Градишту, у предмету овог
суда П. број 667/21 у парници тужиоца Чоботић Радише из Голупца, чији је пуномоћник Владимир Илић,
адвокт из Великог Градишта, према туженима Аранђеловић Жужани и Аранђеловић Анђелки, обе са адресом
у Goebenstrasse 28, Wiesbaden, Deutschland, Аранђеловић Александру, са адресом у Emser strasse 6, Wiesbade,
Deutschland и Урошевић Павлу из Голупца, сада непознатог пребивалишта, ради утврђења, у смислу члана
81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, поставио је туженом Урошевић (Урош) Павлу из Голупца привременог заступника
адвоката Добрицу Миловановића из Великог Градишта,
који ће туженог заступати у наведеном поступку све
док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред
судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је туженом поставио привременог старатеља.
П. број 667/21  – Из Основног суда у Великом Градишту. 
22-03157
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
Основни суд у Великој Плани, судија Дејан Русалић, решавајући у правној ствари тужиље Светлане
Андрејић из С. Села Браће Јовановића 109 чији је пуномоћник адв. Борис Златков из Велике Плане против
туженог Петровић Јована из Велике Плане, Живана
Петровића 76, по тужби ради утврђења права својине
донео је 9. новембра 2021. године решење.
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За привременог заступника туженом Петровић
Јовану из Велике Плане, поставља се адвокат Небојша
Калиновић из Велике Плане.
Привремени заступник предузимаће парничне
радње у поступку све док се странка, њен законски
заступник или пуномоћник не појави пред судом, или
док орган старатељства не обавести суд да је поставио
стараоца.
П. број 513/21  – Из Основног суда у Великој Плани.

22-03006

Основни суд у Великој Плани, као парнични, судија Драгана Радисављевић, решавајући у предмету
тужиље Руменке Зувић из Велике Плане, чији је пуномоћник адв. Мирослав Лепојевић из Крагујевца,
против тужене Републике Србије и Трајковић Јаворке
из Земуна, ради утврђења, донео је 16. децембра 2021.
године решење.
За привременог заступника туженој Трајковић Јаворки из Земуна, поставља се Борис Златков адвокат из
Велике Плане.
Привремени заступник предузимаће парничне
радње у поступку све док се странка, њен законски
заступник или пуномоћник не појаве пред судом или
док орган старатељства не обавести суд да је поставио
старатеља.
П. број 1280/20  – Из Основног суда у Великој Плани.

22-03008

Основни суд у Великој Плани, као парнични и то
судија Дејан Русалић, решавајући у предмету тужиоца
Раденковић Ненада из Великог Орашја, Шумадинска и
туженог Недељковић Зорана из Пожаревца, Радомира
Миленића Руса 4/37, по тужби ради утврђења, 21. децембра 2021. године, донео је решење.
За привременог заступника туженом Недељковић
Зорану из Пожаревца, поставља се Небојша Калиновић, адвокат из Велике Плане.
Привремени заступник предузимаће парничне
радње у поступку све док се странка, њен законски
заступник или пуномоћник не појаве пред судом, или
док орган старатељства не обавести суд да је поставио
старатеља.
П. број 82/21  – Из Основног суда у Великој Плани.
22-03010


Основни суд у Великој Плани, као парнични, судија Дејан Русалић, решавајући у правној ствари по
тужби тужиоца Пајић Бане из Ломнице, општина Деспотовац, чији је пуномоћник адв. Крстовић Момчило
из Деспотовца и туженог Пашић Милорада из Милошевца, 7. јула б.б., по тужби ради дуга, донео је 22. децембра 2021. године, решење.
За привременог заступника туженом Пашић Милораду из Милошевца поставља се адвокат Мирјана
Мачак из Велике Плане.
Привремени заступник предузимаће парничне радње у поступку све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појави пред судом, или док орган
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
П. број 1018/19  – Из Основног суда у Великој Плани.

22-03011
ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У БЕЛОЈ ЦРКВИ
Основни суд у Вршцу, Судска јединица Бела Црква, судија Душица Граховац Паковић, у предмету спора тужиоца Станојев Градимира из Кусића, Партизанска 31А, кога заступа пуномоћник Страхиња Николић
адвокат из Беле Цркве, против туженог Путник Трифуна из Кусића, сада на непознатом месту боравка, поставио је привременог заступника адвоката Бранислава
Матића решењем посл. бр. П. 534/21 од 27. децембра
2021. године, који ће заступати туженог у поступку све
док се тужени или његов пуномоћник не појави пред
судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је поставио старатеља.
Ⅰ-5. П. брoj 534/21  – Из Основног суда у Вршцу,
22-03026
Судска јединица у Белој Цркви. 
ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
Основни суд у Зрењанину, по судији Павловић Татјани, као председнику Већа, у правној ствари тужиље

Чорниј Зоране из Зрењанина, коју заступа пуномоћник
Тасић Синиша, адвокат из Зрењанина, против туженог
Чорниј Адриана из Зрењанина, Иве Лоле Рибара 29,
сада непознатог места боравишта и пребивалишта,
ради развода брака и др., ван рочишта 21. јануара 2022.
године донео је решење.
Поставља се за привременог заступника туженом
Чорниј Адриану непознатог места боравишта и пребивалишта, Поповић Јудита, адвокат из Зрењанина, која
ће именованог заступати у предмету овог суда број 35
П2. 375/2021.
Привремени заступник предузимаће парничне
радње у поступку све док се странка и његов законски
заступник или пуномоћник не појаве пред судом или
док орган старатељства не обавести суд да је поставио
старатеља.
35. П2. број 375/2021 ( Су. број VIII-49 103/2022)  –
Из Основног суда у Зрењанину. 
22-03144

Основни суд у Зрењанину, по судији Павловић
Татјани, као председнику Већа, у правној ствари тужиоца Лакатуш Милета из Зрењанина, кога заступа пуномоћник Табачки Срђан, адвокат из Зрењанина, против
тужене Рагаљ Аранке, са последњим пребивалиштем у
Зрењанину, Иве Лоле Рибара 53, сада непознатог места
боравишта и пребивалишта, ради развода брака, ван
рочишта 31. јануара 2022. године донео је следеће решење.
Поставља се за привременог заступника туженој
Рагаљ Аранки непознатог места боравишта и пребивалишта, Поповић Зоран, адвокат из Зрењанина, који ће
именовану заступати у предмету овог суда број 35 П2.
594/2021.
Привремени заступник предузимаће парничне
радње у поступку све док се странка и њен законски
заступник или пуномоћник не појаве пред судом или
док орган старатељства не обавести суд да је поставио
старатеља.
35. П2. број 594/2021 (Су. број VIII-49 184/2022)  –
Из Основног суда у Зрењанину. 
22-03145
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ
Основни суд у Кикинди, Судска јединица Нови
Кнежевац, по судији Мирјани Микалачки, у оставинском поступку иза смрти пок. Кочиш Гергеља, од оца
Пала, ЈМБГ 0604952840013, бившег становника Санада, ул. Жарка Зрењанина 38, рођеног 6. априла 1952.
године у Банатској Тополи, држављанина Републике
Србије, умрлог 18. децембра 2021. године у Санаду, без
завештања, 31. јануара 2022. године издао је оглас.
Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе иза пок. Кочиш Гергеља, од оца Пала, ЈМБГ
0604952840013, бившег становника Санада, Жарка
Зрењанина 38, рођеног 6. априла 1952. године у Банатској Тополи, држављанина Републике Србије, умрлог
18. децембра 2021. године у Санаду, без завештања, да
се јаве овом суду у року од годину дана од дана објављивања овог огласа.
По истеку наведеног рока, суд ће расправити заоставштину на основу података којима располаже.
I-3 О. број 9/22  – Из Основног суда у Кикинди,
22-03017
Судска јединица у Новом Кнежевцу. 

Основни суд Кикинда, Судска јединица у Новом
Кнежевцу, по судији Славици Беседеш, у правној ствари тужиоца, ОДС „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд,
МБ 07005466, ПИБ 100001378, Масарикова 1/3, чији је
законски заступник в.д. директора Бојан Атлагић, а које
по генералној пуномоћи заступа Војислав Мишчевић,
адвокат из Новог Сада, против тужене, Валентине Феризи ЈМБГ 1809974949684 из Српског Крстура, Краља
Петра I Карађорђевића 102, ради исплате, вредност
спора 237.954,04 динара, 5. маја 2021. године, донео је
решење.
Поставља се туженој, Валентини Феризи, привремени заступник у овом поступку, у личности Исидора
Лазића, адвоката у Чоки.
Привремени заступник ће заступати тужену, Валентину Феризи, све док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је туженој поставио старатеља.
I-5 П. број 474/2020  – Из Основног суда у Кикинди,
22-03140
Судска јединица у Новом Кнежевцу. 
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ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КЛАДОВУ
Пред Основним судом у Неготину, Судском јединицом у Кладову, води се парнични поступак под посл.
бр. I6 Пл. 242/20, у правној ствари тужиље Еуробанк
Директна а.д. Београд, Вука Караџића 10, коју заступају пуномоћници др. Немања Алексић, Соња Савин и
Ивана Мараш, адвокати из Новог Сада, Грчкошколска
1, против туженог Милана Радосављевића, из Кладова, са пријављеним пребивалиштем у Улици Петра
Добрњца 1, сада на непознатој адреси у иностранству,
ради исплате дуга, вредност предмета спора 22.258,08
динара, па се туженом Милану Радосављевићу, из
Кладова, са непознатом адресом у иностранству  – Румунија, поставља привремени заступник, у личности
Марине Хорват, адвоката из Кладова, а ради заштите
његових права и интереса у овом поступку, у смислу
члана 81. ЗПП-а.
Привремени заступник има сва права и дужности
законског заступника и исте ће вршити док се тужени
или његов пуномоћник не појаве пред судом или док
орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
I6 Пл. број 11/21  – Из Основног суда у Неготину,
22-02872
Судска јединица у Кладову. 
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Основни суд у Новом Пазару, судија Сађида Рожајац, као судија појединац, у правној ствари тужиоца
Дукађинац Енеса из Новог Пазара, Генерала Живковића б.б., кога по пун.заступа Златан Куртовић адвокат
из Новог Пазара, против туженика Симоне Владинове
Илиеве, сада на непознатој адреси, ради развода брака,
4. фебруара 2022. године, донео је оглас.
Решењем 4П2. бр. 4/22 од 4. фебруара 2022. године
на основу члана 81. став 1. тачка 4. ЗПП-а постављен је
адвокат Весна Луковић из Новог Пазара, за привременог заступника туженој Симони Владинов Илиева сада
на непознатој адреси, а у парници тужиоца Дукађинац
Енеса из Новог Пазара, која се води код овог суда ради
развода брака.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати туженика у поступку све док се
туженик или њен пуномоћник не појаве пред судом,
односно док орган старатељства не обавести суд да је
туженој поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
4. П2. број 4/22  – Из Основног суда у Новом Пазару.

22-02791

Основни суд у Новом Пазару, судија Сађида Рожајац, као судија појединац, у правној ствари тужиоца Хаџибулић Демира из Новог Пазара, Сјеничка 056,
против туженика Таnya Toshkova Todorova сада на непознатој адреси, ради развода брака, 4. фебруара 2022.
године, донео је оглас.
Решењем 4П2. бр. 81/22 од 4. фебруара 2022.
године на основу члана 81. став 1. тачка 4. ЗПП-а постављен је адвокат Радован Бишевац из Новог Пазара,
за привременог заступника туженој Таnya Toshkova
Todorova, која се води код овог суда ради развода брака.
Истим решењем одређено је да ће привремени заступник заступати тужену у поступку све док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно
док орган старатељства не обавести суд да је туженој
поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
4. П2. број 81/22  – Из Основног суда у Новом Пазару.

22-02824

Основни суд у Новом Пазару, судија Ивона Минић, у ванпарничном поступку по предлогу предлагача
Хајрудина Булића из Тутина, Рибариће б.б., ради проглашења за умрло несталог лица Латифа Булића из Тутина, с. Паљево, 4. фебруара 2022. године, издаје оглас.
Пред овим судом је у току поступак по предлогу предлагача Хајрудина Булића, ради проглашења за
умрло несталог лица Латифа Булића из Тутина, који је
рођен 17. маја 1950. године, у селу Паљево, Тутин, од
оца Сејфије Булића и мајке Саје Беровић. Према наводима предлагача Латиф Булић је нестао дана 29. јуна
1994. године из села Батинци код Скопља у Северној
Македонији, где је имао последње боравиште и где је
последњи пут виђен.

18 / 11. II 2022.
Основни суд у Новом Пазару позива Латифа Булића, као и сва лица која нешто знају о животу или смрти
Латифа Булића да у року од три месеца од дана објављивања огласа обавесте о томе суд.
По истеку наведеног рока суд ће одлучити о предлогу.
12. Р2. број 49/21  – Из Основног суда у Новом Пазару.

22-02933

Основни суд у Новом Пазару, као парнични, по
судији Предрагу Живковићу, као председник већа, у
правној ствари тужиоца Аладина Шаћировића из Новог Пазара, Иве Андрића 198, ЈМБГ 0502988783965
кога заступа пуномоћник Маида Токовић, адвокат из
Новог Пазара, против тужене Тимеа Халал из Мађарске сада на непознатој адреси, ради развода брака, 4.
фебруара 2022. године донео је оглас.
Решењем 3П2. бр. 70/22 од 4. фебруара 2022. године, на основу члана 81. став 1. тач. 4. и 5. ЗПП-а постављен је адвокат Александар Маринковић из Новог Пазара, за привременог заступника туженој Тимеа Халал,
из Мађарске на непознатој адреси.
Привремени заступник ће у овој парници вршити
сва права и дужности законског заступника све док се
тужена или њен заступник не појаве пред судом.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
3. П2. број 70/22  – Из Основног суда у Новом Пазару.

22-02945

Основни суд у Новом Пазару, судија Сађида Рожајац, као судија појединац, у правној ствари тужиоца
Лековић Аиде из Новог Пазара, Алексе Шантића 58,
коју по пуномоћју заступа адвокат Решад Плојовић из
Новог Пазара, против туженика Nanko Petkov Nankov
из Р. Бугарске, сада на непознатој адреси, ради развода
брака, 7. фебруара 2022. године, донео је оглас.
Решењем 4П2. бр. 48/22 од 7. фебруара 2022.
године на основу члана 81. став 1. тачка 4. ЗПП-а постављен је адвокат Анид Ницевић из Новог Пазара,
за привременог заступника туженику Nanko Petkov
Nankov сада на непознатој адреси, а у парници тужиоца Лековић Аиде из Н. Пазара, која се води код овог
суда ради развода брака.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати туженика у поступку све док се
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом,
односно док орган старатељства не обавести суд да је
туженој поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
4. П2. број 48/22  – Из Основни суд у Новом Пазару.
22-02951


Основни суд у Новом Пазару, судија Енес Бајровић, као председник већа, у правној ствари тужиоца
Хилмије Хасановића из Новог Пазара, кога заступа
пуномоћник Зоран Милосављевић, адвокат из Новог
Пазара, против тужене Ренате Ковач из Румуније, непознате адресе, 9. фебруара 2022. године објављује оглас.
Решењем Основног суда у Новом Пазару 7 П2. бр.
17/22 од 9. februara 2022. године на основу члana 81.
стav 2. тачka 4. ЗПП, постављен је адвокат Демир Црновршанин из Новог Пазара за привременог заступника тужене Ренате Ковач из Румуније, непознате адресе,
а у парници која се води код овог суда по тужби тужиоца Хилмије Хасановића из Новог Пазара, ради развода
брака.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати тужену у поступку све док се она
или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно
док орган старатељства не обавести суд да је туженој
поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
7. П2. број 17/22  – Из Основног суда у Новом Па22-03231
зару. 

Основни суд у Новом Пазару, судија Сађида Рожајац, као судија појединац, у правној ствари тужиоца
Авдовић рођ. Ајдиновић Енисе из Новог Пазара чији је
пуномоћник Маида Токовић адвокат из Новог Пазара,
против тужених Авдовић Енеса, Авдовић Алмира, Авдовић Адема и Авдовић Самера сви из Новог Пазара,

5
чији је заједнички пуномоћник Ибрахим Танкосић
адвокат из Новог Пазара, Башић Авдовић Шемке из
Новог Пазара чији је пуномоћник Владан Пантовић
адвокат из Новог Пазара, Љајић Захиде из Дуге Пољаде, Хоџић Изете из Новог Пазара и Нумановић Муљазима из Тутина сада на непознатој адреси, ради својине
по основу стицања у браку, 10. фебруара 2022. године,
донео је оглас.
Решењем 4П. бр. 338/21 од 10. фебруара 2022. године на основу члана 81. став 1. тачка 4. ЗПП-а постављен
је адвокат Весна Луковић из Новог Пазара, за привременог заступника туженику Нумановић Муљазиму сада
на непознатој адреси, а у парници тужиоца Авдовић рођ.
Ајдиновић Енисе из Новог Пазара, који се води код овог
суда ради својине по основу стицања у браку.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати туженика у поступку све док се
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом
односно док орган старатељства не обавести суд да је
туженој поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
4. П. број 338/21  – Из Основног суда у Новом Пазару.

22-03242

Основни суд у Новом Пазару, као парнични, по
судији Предрагу Живковићу, као председник већа, у
правној ствари тужиоца Елвиса Љајића из Новог Пазара, Генерала Живковића 97, ЈМБГ 0404995783987 кога
заступа пуномоћник Решад Плојовић, адвокат из Новог
Пазара, против тужене Иванке Викторове Yорданове
(Ivanka Viktorova Yordanova), из Бугарске сада на непознатој адреси, ради развода брака, 7. фебруара 2022.
године донео је оглас.
Решењем 3П2. бр. 47/22 од 7. фебруара 2022. године, на основу члана 81. став 1. тач. 4. и 5. ЗПП-а постављен је адвокат Весна Луковић из Новог Пазара, за
привременог заступника туженој Иванки Викторовој
Yордановој (Ivanka Viktorova Yordanova), из Бугарске,
на непознатој адреси.
Привремени заступник ће у овој парници вршити
сва права и дужности законског заступника све док се
тужена или њен заступник не појаве пред судом.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
3. П2. број 47/22  – Из Основног суда у Новом Па22-03246
зару. 

Основни суд у Новом Пазару, као парнични, по
судији Предрагу Живковићу, као председник већа, у
правној ствари тужиоца Елвиса Љајића из Новог Пазара,
с. Беле Воде, ЈМБГ 2608986783933 кога заступа пуномоћник Милош Радомировић, адвокат из Новог Пазара,
против тужене Руске Василеве Минкове (Ruska Vasileva
Minkova), из Бугарске сада на непознатој адреси, ради
развода брака, 7. фебруара 2022. године донео је оглас.
Решењем 3П2. број 79/22 од 7. фебруара 2022. године, на основу члана 81. став 1. тач. 4. и 5. ЗПП-а постављен је адвокат Радован Бишевац из Новог Пазара,
за привременог заступника туженој Руској Василевој
Минковој (Ruska Vasileva Minkova), из Бугарске, на непознатој адреси.
Привремени заступник ће у овој парници вршити
сва права и дужности законског заступника све док се
тужена или њен заступник не појаве пред судом.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
3. П2. број 79/22  – Из Основног суда у Новом Пазару. 
22-03247
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТУТИНУ
Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у
Тутину, судија Реџеп Адемовић, у правној ствари тужиоца Бахтијаревић Ибрахима из Ковача, кога заступају
пун. Мурат Бачевац, адв. из Тутина, против тужене
Сашева Стефка Миленова из Монтана, Бугарска, без
познате ближе адресе становања, ради развода брака,
досутној туженој, сходно одредби члана 81. ст. 1. и 2.
тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП, за привременог заступника поставио је Адема Рамичевића, адвокат из Тутинаа,
који ће вршити права и дужности законског заступника
док се тужена, њен законски заступник или пуномоћник не појаве пред судом, или док јој орган старатељства не постави стараоца.
ⅠⅠ-17 П2. број 83/22  – Из Основног суда у Новом
Пазару, Судска јединица у Тутину. 
22-02828

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
Пред овим судом је у току поступак у ванпарничној ствари предлагача јавног извршитеља Живана Милинова из Новог Сада, против противника предлагача
Зорана Станисављевића из Хамбурга, СР Немачка, Улица Glitzaweg број 19/с, ради уплате у судски депозит.
Основни суд у Новом Саду овим путем, у смислу
одредбе члана83. Закона о парничном поступку у вези
са одредбом члана 30. став 2. Закона о ванпарничном
поступку, објављује да је противнику предлагача Зорану Станисављевићу, који се налази у иностранству, који
нема пуномоћника и коме достављање није могло да
се изврши, постављен привремени заступник адвокат
Стефан Бишчић из Новог Сада, Радничка 7, те да привремени заступник у поступку има сва права и дужности законског заступника, све док се противник предлагача или његов пуномоћник не појаве пред судом.
Р3. број 265/20  – Из Основног суда у Новом Саду.

22-03003

Основни суд у Новом Саду по судији Вери Милишић, као судији председнику већа у правној ствари
тужиље Миловановић Славице из Сремске Митровице, Мачванска 30, коју заступа Дробњак Бојана адв. у
Београду, против туженог Бојанић Зорана из Мркоњић
града, БиХ, сада на непознатом месту боравишта и пребивалишта, ради развода брака, поставио је привременог заступника туженом адвоката Стојановић Зорана из
Новог Сада.
Упозорава се тужени да ће га постављени привремени заступник заступати пред Основним судом у Новом Саду, у предмету посл. број П2 824/21 (раније П2
1417/20), све док се тужена или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је туженом постављен старалац.
Овај оглас ће се објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије”, на огласној табли Основног суда у
Новом Саду и на интернет страници Основног суда у
Новом Саду.
П2. број 824/21 (раније П2. број 1417/20)  – Из
22-03153
Основног суда у Новом Саду. 

Основни суд у Новом Саду по судији Драгани Пејовић, у правној ствари тужиоца Дмитрић Горана из
Новог Сада, Шумадијска 1, кога заступа Драган Капун
адвокат у Новом Саду, против тужене Цого Олге из Новог Сада, Сентандрејски пут 51, ради накнаде штете,
вредност предмета спора 500.000,00 динара, донео је
21. јануара 2022. године оглас.
Решењем овог суда број П. 35323/2021 од 21. јануара 2022. године на основу члана 81. ЗПП-а, постављена је Романа Пејић, адвокат из Новог Сада, за привременог заступника туженој Цого Олге из Новог Сада,
Сентандрејски пут51, у предмету тужиоца Дмитрић
Горана из Новог Сада, Шумадијска 1, против тужене
Цого Олге из Новог Сада, Сентандрејски пут 51.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати тужену у поступку све док се тужена или њен пуномоћник не појави пред судом, или
док орган старатељства не обавести суд да је туженом
поставио старатеља.
П. број 35323/2021  – Из Основног суда у Новом
Саду. 
22-03155
ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ
Основни суд у Параћину, судија Горан Костић, у
ванпарничном поступку предлагача Ковачевић Весне,
из Параћина, Његошева 24, ради амортизације чекова
Адико банке а.д. Београд, Експозитура у Јагодини, донео је 26. јануара 2022. године, оглас.
Основни суд у Параћину, на основу члана 90. ст.
2. и 3. Закона о чеку у поступку амортизације (поништавања) чекова по партији рачуна бр. 7006029722,
серијског броја 994453 и 994454, номиналне вредности по 5.000,00 динара издатих од стране Адико банке а.д. Београд, Експозитуре у Јагодини, по текућем
рачуну предлагача Ковачевић Весне из Параћина,
позива лица код којих налазе бр. 7006029722, серијског броја 994453 и 994454 кови по партији рачуна бр.
7006029722, серијског броја 994453 и 994454, номиналне вредности по 5.000,00 динара, издатих од стране
Адико банке а.д. Београд, Експозитура у Јагодини да се
исте доставе Основног суду у Параћину на увид у року
од 60 дана од дана објављивања овог огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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По протеку рока од 60 дана од дана објављивања
овог огласа у „Службеном гласнику Републике Србије” чекови по партији рачуна бр. 7006029722, серијског броја 994453 и 994454, номиналне вредности по
5.000,00 динара издатих од стране Адико банке а.д.
Београд, Екпозитура Јагодина, по текућем рачуну предлагача Ковачевић Весне из Параћина, Основни суд у
Параћину огласиће за поништене.
Овај оглас путем мејла доставити „Службеном
гласнику Републике Србије”, ради објаве, оглас објавити на интернет страници Основног суда у Параћину и
на огласној табли суда.
Р3. број 972/21  – Из Основног суда у Параћину.
22-02876

ОСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ
Основни суд у Сјеници судија Самира Ченгић, поступајући у парници тужиоца Лтовић Хусер Есмира из
Сјенице, против тужене Хусер Фрауке која се налази на
непознатој адреси, ради развода брака донео је 9. фебруара 2022. године, издаје оглас.
Решењем овог суда П2. број 112/21 од 9. фебруара
2022. године туженој Хусер Фрауки, која се налази на
непознатој адреси, постављен је привремени заступник
Дервиш Гашанин адв. из Сјенице, који ће тужену заступати све док се она или њен пуномоћник не појаве
пред судом или док орган старатељства не обавести суд
да је поставио стараоца.
П2. број 112/21  – Из Основног суда у Сјеници.

22-03183

Основни суд у Сјеници судија Самира Ченгић, поступајући у парници тужиоца Каришик Мухамеда из
Тријебина, Сјеница, против тужене Весне Церит Каришик, која се налази на непознатој адреси, ради развода
брака донео је 13. јануара 2022. године, издаје оглас.
Решењем овог суда П2. бр. 113/21 од 13. јануара
2022. године туженој Весни Церит Каришик, која се
налази на непознатој адреси, постављен је привремени
заступник Ермедин Ћућевић адв. из Сјенице, који ће
тужену заступати све док се она или њен пуномоћник
не појаве пред судом или док орган старатељства не
обавести суд да је поставио стараоца.
П2. број 113/21  – Из Основног суда у Сјеници.

22-03185
ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОВИНУ
Основни суд у Смедереву  – Судска јединица у Ковину, објављује да је у парничном предмету Основног
суда у Смедереву  – Судска јединица у Ковину, посл. бр.
I 7 П2. број 115/2021, у правној ствари тужиоца Јенић
Миће из Дубовца, Старо Село 28, кога заступа пуномоћник Стеван Јаковљевић, адвокат у Панчеву, Војводе Радомира Путника 3а/6, против тужене Кан Лејле
(Can Leyla), држављанке Турске, на непознатој адреси
боравка, ради развода брака, вредност спора 19.000,00
динара, решењем посл. број I 7 П2. 115/2021 од 2. децембра 2021. године, туженој постављен привремени
заступник адвокат Душан Јовановић из Ковина, ради
заступања тужене као парничне странке са свим правима и дужностима законског заступника, све док се
странка, њен законски заступник или пуномоћник не
појаве пред судом или док орган старатељства не обавести стараоца у складу са чланом 81. став 2. тачка 4)
ЗПП („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13  – ОУС,
74/13  – ОУС, 55/14, 87/18 и 18/20).
I 7 П2. број 115/2021  – Из Основног суда у Смеде22-02884
реву, Судска јединица у Ковину. 
ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Основни суд у Сремској Митровици, као првостепени парнични суд судија овог суда Слађана Топаловић, у правној ствари тужиоца Јуришић Александре из
Сремске Митровице, Жртава фашизма 51, кога заступа
пуномоћник Мацановић Слободан адвокат из Сремске
Митровице, против туженог Тодосијев Верчета са последњим пребивалиштем у Београду  – Звездара, Зелено
брдо 5, сада на непознатој адреси, а ради исплате дуга,
донео је ван расправе 11. јуна 2020. године решење.
Поставља се привремени заступник туженом Тодосијев Верчету, адвокат у Сремској Митровици Бикова Дарија.
Привремени заступник има у овом поступку сва
права и дужности законског заступника.
П. број 768/19  – Из Основног суда у Сремској Ми22-02934
тровици. 

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ
Основни суд у Старој Пазови као првостепени
парнични суд по судији овог суда Биљани Тешић, у
правној ствари тужиоца Трифуновић Живице из Новог Сада, Мичуриноца 50, кога заступа Драган Микеш,
адв. из Новог Сада, против туженог Алавања Леона из
Нових Бановаца, сада непознатог места пребивалишта,
ради стицања без основа, донео је 14. јануара 2022. године, решење.
Адвокат Топић Урош из Војке се поставља за привременог заступника туженом Алавања Леону из Нових
Бановаца, сада непознатог места пребивалишта за заступање његових права и интереса у поступку ради дуга.
П. број 1457/20  – Из Основног суда у Старој Пазови.

22-02799
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
У оставинској ствари иза пок. Сатмари Шандора
од оца Шандора, рођен 27. октобра 1948. године, преминуо у Бачкој Тополи 16. маја 2020. године, са последњим пребивалиштем у Бачкој Тополи, Лењинова
43, позива се Сатмари Илдико од оца Шандора, која је
рођена 14. јануара 1977. године, а која се налази на непознатом месту пребивалишта, да се пријави овом суду
у року од годину дана, јер ће суд у противном расправљати заоставштину у смислу члана 116. ЗВП-а.
О. број 2433/2021  – Из Основног суда у Суботици.

22-02830

Основни суд у Суботици по судији Весни Стјепановић, као председника већа у правној ствари тужитељице Тошић Снежане из Суботице, Ровињска 7/4, чији
је пуномоћник адв. Бисерка Крпић из Суботице, против
туженог Тошић Ненада из Суботице, Првог устанка 12,
тренутно на непознатом месту пребивалишта и боравишта, ради измене одлуке о одржавању личних контаката, доноси оглас.
Решењем овог суда П2. број 179/21 од 3. фебруара
2022. године овај суд је поставио туженом Тошић Ненаду на непознатом месту пребивалишта и боравишта
привременог заступника адвоката Ивану Дебељачки
из Суботице у овој правној ствари, који ће заступати
туженог све док се исти или његови пуномоћници не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио стараоца.
2. П2. број 179/21  – Из Основног суда у Суботици.

22-02842

Основни суд у Суботици, по судији Весни Миљковић, у правној ствари тужитеља „ЕПС Дистрибуција”
д.о.о. Београд, Масарикова 1 –3, чији је пуномоћник
Александар Ђукић, адвокат из Новог Сада, против туженог Павловић Бранка, тренутно на непознатом месту пребивалишта и боравишта, ради исплате, доноси
оглас.
Решењем овог суда бр. П. 359/2021 од 21. јануара
2022. године овај суд је поставио туженом Павловић
Бранку на непознатом месту пребивалишта и боравишта привременог заступника Александру Савић, адвоката из Суботице, у овој правној ствари, који ће заступати туженог све док се исти или његови пуномоћници
не појаве пред судом, односно док орган старатељства
не обавести суд да је поставио стараоца.
8. П. број 359/2021  – Из Основног суда у Суботици.

22-02926
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, у предмету 3 Ст
164/2021 дана 31. јануара 2022. године донео је решење.
I Одређује се поверилачко и испитно рочиште у
поступку стечаја над стечајним дужником Друштво за
трговину и услуге Faros Tours д.о.о. у стечају, Београд,
Дечанска 4, МБ 20815990, ПИБ 107502133, које ће се
одржати 15. марта 2022. године, у Привредном суду у
Београду, Масарикова 2, судница 125, спрат I, са почетком у 11.00 часова.
II Позивају се повериоци да приступе поверилачком и испитном почишту.
III Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ст. број 164/2021  – Из Привредног суда у Београду. 
22-02874
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Привредни суд у Београду донео је за 27. мај 2022.
године са почетком у 13.00 часова, заказао завршно
рочиште у стечајном поступку над „КИПИНГ” д.о.о.
Београд  – Палилула, Стевана Христића б5, 5, стан 18,
МБ 21429457, ПИБ 111124994. Завршно рочиште ће
бити одржано у Привредном суду у Београду, у судници 104. Расправљаће се о завршном рачуну стечајног
управника, коначним захтевима за исплату награде
стечајног управника, подносити примедбе на завршни
рачун или на поднети захтев за исплату награда и накнада, одлучити о нерасподељеним деловима  – вишку
стечајне масе.
На рочиште се позивају стечајни управник, повериоци, чланови дужника и друга заинтересована лица.
Позивају се повериоци стечајног дужника „КИПИНГ” д.о.о. Београд  – Палилула, Стевана Христића
б5, 5, стан 18, МБ 21429457, ПИБ 111124994 да предујме трошкове даљег вођења стечајног поступка у износу
од 400.000,00 динара, у року до дана одржавања завршног рочишта заказаног ставом 1.изреке, уплатом на
рачун депозита суда 840-298802-02 (с позивом на број
предмета Ст 59/2021).
Одређује се за 27. мај 2022. године с почетком у
13.00 часова испитно рочиште у стечајном поступку
над стечајним дужником „КИПИНГ” д.о.о. Београд
 – Палилула, Стевана Христића б5, 5, стан 18, МБ
21429457, ПИБ 111124994, ради испитивања потраживања поверилаца. Рочиште ће бити одржано у Привредном суду у Београду, Масарикова 2 судница 104. На
рочиште се позивају стечајни управник и повериоци.
Одређује се за 27. мај 2022. године с почетком у
13.00 часова прво поверилачко рочиште у стечајном
поступку над стечајним дужником „КИПИНГ” д.о.о.
Београд  – Палилула, Стевана Христића б5, 5, стан 18,
МБ 21429457, ПИБ 111124994, ради разматрања Извештаја о економско-финансијском положају стечајног
дужника и избору поверилачких органа. Рочиште ће
бити одржано у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 104. На рочиште се позивају стечајни
управник и повериоци.
Ст. број 59/2021  – Из Привредног суда у Београду.

22-02875

I Одређује се допунско испитно рочиште у стечајном поступку који се води над стечајним дужником ГП
Нови аутопут у стечају из Београда, Кумодрашка 255,
матични број 07015003, ПИБ 100384228, за 3. март
2022. године у 11.00 часова у овом суду у Масарикова
2, судница 130, спрат I.
II Оглас о заказивању допунског испитног рочишта биће објављен на огласној табли суда као и на
електронској табли суда.
8. Ст. број 240/2021  – Из Привредног суда у Бео22-02879
граду. 

1. Усваја се предлог повериоца Бранислава Вагића, адвоката из Београда, па се отвара стечајни поступак према стечајном дужнику, Друштво за спољну и
унутрашњу трговину „U. A. Spectrum” д.о.о. Београд
(Стари град) у ликвидацији, Високог Стевана 14, МБ
17193996, ПИБ 101514402, јер је утврђена испуњеност
стечајног разлога  – трајнија неспособност плаћања
у смсилу члана 11. став 2. тачка 1. и став 3. Закона о
стечају.
2. За стечајног управника именује се Бојан Шљивар, Угриновачки пут 10 део/36  – Земун, Београд.
3. Позивају се повериоци да пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања у року од 120 дана
од објављивања огласа о отварању стечајног поступка
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
4. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје доспеле обавезе према стечајном дужнику.
5. Заказује се рочиште за испитивање потраживања (испитно рочиште) за 27. мај 2022. године у 12.00
часова и одржаће се у Привредном суду у Београду,
Масарикова 2, судница 104.
6. Заказује спрво поверилачко рочиште за 11. март
2022. године у 13.30 часова. Оно ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 104,
и на њему ће се расправљати о економско-финансијском положају стечајног дужника и процени стечајног
управника да ли постоји могућност реорганизације
стечајног дужника. За ово рочиште се сазива и седница
скупштине поверилаца, на којој ће се извршити избор
председника скупштине поверилаца и чланова одбора
поверилаца, уколико се скупштина поверила ца не формира пре првог поверилачког рочишта.
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7. Оглас о отварању стечајног поступка истиче
се на огласној табли суда и биће накнадно објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије” и у једном
високотиражном дневном листу који се дистрибуира на
целој територији РС.
8. Налаже се Агенцији за привредне регистре Београд, да изврши упис забележбе о отварању стечајног
поступка над стечајним дужником.
1. Ст. број 223/2021  – Из Привредног суда у Београду. 
22-02882

Привредни суд у Београду, у предмету 6 Ст. број
218/2021, донео је 27. јануара 2022. године решење:
Ⅰ Усваја се предлог предлагача за покретање стечајног поступка над стечајним дужником Предузеће за
производњу воћа и поврћа Еконатура д.о.о. Младеновац, Краља Петра Првог 64 (адреса за пријем писмена:
Београд, Рисанска 39), матични број 20775378, ПИБ
107289643.
ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Предузеће за производњу воћа и поврћа Еконатура д.о.о. Младеновац, Краља Петра Првог 64 (адреса
за пријем писмена: Београд, Рисанска 39), матични
број 20775378, ПИБ 107289643.
ⅠⅠⅠ Утврђује се постојање стечајног разлога  – трајнија неспособност плаћања.
ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Бојан Шљивар из Београда, Угриновачки пут 10, део 36.
Ⅴ Налаже се заступнику дужника да изврши примопредају дужности са стечајним управником у време
и место које стечајни управник одреди и то тако што ће
му предати печате, сву документацију и сву непокретну
и покретну имовину стечајног дужника, као и пословни простор који користи на даље чување и управљање.
ⅤⅠ Позивају се сви повериоци да у року од 120
дана од објављивања огласа о отварању поступка стечаја над стечајним дужником у „Службеном гласнику
Републике Србије” пријаве Привредном суду у Београду, своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику.
ⅤⅠⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
ⅤⅠⅠⅠ Одређује се прво поверилачко на коме ће се
расправљати о извештају о економско-финансијском
положају стечајног дужника и прва седница Скупштине поверилаца за 7. март 2022. године у 11.00 часова,
које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, у судници 130, спрат Ⅰ.
ⅠⅩ Одређује се испитно рочиште за 28. јул 2022.
године у 11.00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 130, спрат Ⅰ.
Ⅹ Оглас о отварању стечајног поступка над стечајним дужником биће објављен на огласној табли суда.
6. Ст. број 218/2021  – Из Привредног суда у Бео22-03000
граду. 

Привредни суд у Београду, донео је решење 4 Ст.
број 8/2022, од 28. јануара 2022. године, којим:
Ⅰ Усваја се предлог предлагача  – дужника Предузеће за унутрашњу и спољну трговину и сервисирање
Браћа Ђукић д.о.о., Београд, Бели Поток, Васе Чарапића 92, МБ 07551037, ПИБ 101967252 од 14. јануара
2022. године, за покретање поступка стечаја над дужником Предузеће за унутрашњу и спољну трговину и
сервисирање Браћа Ђукић д.о.о., Београд, Бели Поток,
Васе Чарапића 92, МБ 07551037, ПИБ 101967252.
ⅠⅠ Отвара се поступак стечаја над дужником Предузеће за унутрашњу и спољну трговину и сервисирање Браћа Ђукић д.о.о., Београд, Бели Поток, Васе Чарапића 92, МБ 07551037, ПИБ 101967252.
ⅠⅠⅠ Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања стечајног дужника.
ⅠⅤ Именује се стечајни управник Милена Костић
из Београда.
Ⅴ Позивају се повериоци да у року од 120 дана од
дана објављивања огласа о отварању поступка стечаја над
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике
Србије” пријаве Привредном суду у Београду, своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом поднетом у два примерка, са
приложеним доказима о основаности потраживања.
ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
ⅤⅠⅠ Заказује се прво поверилачко рочиште на коме
ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 3. март 2022. године у 11.30 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 135, спрат Ⅰ.
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ⅤⅠⅠⅠ Заказује се испитно рочиште за 30. јун 2022.
године у 11.30 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 135, спрат Ⅰ.
ⅠⅩ Оглас о отварању поступка над стечајним дужником биће објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
4. Ст. број 8/2022 – Из Привредног суда у Београду.

22-03001

ⅤⅠⅠⅠ Одређује се испитно рочиште за 14. јун 2022.
године у 11.00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 110, спрат Ⅰ.
ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником биће објављен на огласној табли суда 4.
фебруара 2022. године.
11. Ст. број 131/2021  – Из Привредног суда у Београду. 
22-03150

I Завршно рочиште у стечајном поступку Привредног суда у Београду Ст. број 142/15, који се спроводи над Предузећем за транспорт, унутрашњу и спољну
трговину Dulinex d.o.o., у стечају Београд, Пожешка
67-а, МБ 17194283, ПИБ 100570541, се заказује за 16.
марта 2022. године у 11,00 часова, Масарикова 2, спрат
1, соба 114.
II Стечајни повериоци и друга заинтересована
лица могу извршити увид у предлог стечајног управника за закључење стечаја, завршни извештај и завршни
рачун, у Привредном суду у Београду, Масарикова 2,
приземље соба 22, у периоду од 9.00 до 12.00 часова.
III Решење доставити стечајном управнику и објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на
огласној табли суда.
10. Ст. број 142/2015  – Из Привредног суда у Београду. 
22-03143

Привредни суд у Београду у предмету 6 Ст.
196/2021 дана 24. јануара 2022. године донео је решење.
Ⅰ Исправља се Решење овог суда 6 Ст. 196/2021 од
18. јануара 2022. године, у уводу, првом и другом ставу
изреке и у образложењу решења, тако што:
Уместо: „Top cars д.о.о., Обреновац  – Звечка.”
Има стајати: „Top Cars 2016 д.о.о., Обреновац  –
Звечка.”
ⅠⅠ У осталом делу решење остаје непромењено.
6. Ст. број 196/2021  – Из Привредног суда у Бео22-03151
граду. 

I Усваја се завршни рачун стечајног управника,
који је достављен суду дана 19. јануара 2022. године, у
поступку стечаја над стечајним дужником „Four - Four
Production” д.о.о. Београд  – у стечају, Ђорђа Радојловића 27a, матични број 21279820, ПИБ 109985104.
II Закључујуе се поступак стечаја без одлагања
над стечајним дужником „Four - Four Production” д.о.о.
Београд  – у стечају, Ђорђа Радојловића 27a, матични
број 21279820, ПИБ 109985104.
III Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда, Бранкова 25, да по правноснажности овог решења изврши брисање стечајног дужника „Four - Four
Production” д.о.о. Београд  – у стечају, Ћорђа Радојловића 27a, матични број 21279820, ПИБ 109985104.
IV Налаже се Министарству финансија  – Пореској
управи, да по правноснажности овог решења, изврши
брисање ПИБ-а стечајног дужника број 109985104 из
јединственог регистра пореских обвезника.
V Налаже се Републичком заводу за статистику, да
по правноснажности овог решења, изврши брисање из
своје евиденције стечајног дужника са матичним бројем 109985104.
VI Налаже се стечајном управнику да угаси рачун
стечајног дужника, a евентуално расположива средства
на рачуну пренесе на рачун судског депозита број 840298802-02.
VII Решење о закључењу поступка стечаја објављено је на огласној табли суда даном доношења решења и биће објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”.
VIII Налаже се стечајном управнику да наступањем правноснажности овог решења, уништи печат и
достави предлог за своје разрешење, услед закључења
стечајног поступка.
11. Ст. број 160/2020  – Из Привредног суда у Бео22-03146
граду. 

Ⅰ Усваја се предлог „NLB Srbija” д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 165/в, матични број 17355198.
ⅠⅠ Отвара се поступак стечаја над дужником
„Bichsel international” д.о.о. Београд, Жарковачка 1, матични број 20577142, ПИБ 106319878.
ⅠⅠⅠ Утврђује се постојање стечајног разлога  – трајнија неспособност плаћања, прописан одредбом члана
11. став 2. тачка 1) и став 3. тачка 1) Закона о стечају.
ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Бојан Шљивар из Београда, по предлогу повериоца.
Ⅴ Позивају се сви повериоци да у року од 60 дана
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја над
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве Привредном суду у Београду, своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања.
ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
ⅤⅠⅠ Одређује се прво поверилачко рочиште на ком
ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника које ће се одржати 8.
марта 2022. године у 11.00 часова, у Привредном суду у
Београду, Масарикова 2, судница 110, Ⅰ спрат.

Ⅰ Усваја се предлог предлагача за покретање стечајног поступка над стечајним дужником „MIZMA
IGBOS” д.о.о. Београд, Коче Капетана 49, матични број
20462221, ПИБ 105906699.
ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником „MIZMA IGBOS” д.о.о. Београд, Коче Капетана 49, матични број 20462221, ПИБ 105906699.
ⅠⅠⅠ Утврђује се постојање стечајног разлога  – трајнија неспособност плаћања.
ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Никола Баста из Београда, Јозе Шћурле 18а.
Ⅴ Позивају се сви повериоци да у року од 60 дана
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја над
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве Привредном суду у Београду, своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања.
ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
ⅤⅠⅠ Одређује се прво поверилачко рочиште на
коме ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 7. април
2022. године у 11.00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, у судници 133,
спрат Ⅰ.
ⅤⅠⅠⅠ Одређује се испитно рочиште које ће се одржати 24. маја 2022. године, у 11.00 часова, у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, у судници 133,
спрат Ⅰ.
ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником објављен је на огласној табли суда 31.
јануара 2022. године.
8. Ст. број 235/2021  – Из Привредног суда у Бео22-03152
граду. 
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Рада Вулетић, у поступку стечаја над Стечајна маса а.д. ,,Ваљево Пут” у стечају, Ваљево, Бирчанинова 128В, донео је
4. фебруара 2022. године, решење.
У стечајном поступку над Стечајна маса а.д. ,,Ваљево Пут” у стечају, Ваљево, Бирчанинова 128В, матични број 27010792, ПИБ 112637139, одређује се завршно рочиште за 4. март 2022. године са почетком у
12.00 часова у судници број 6. овог суда.
Ово решење објавити на огласној табли суда и у
,,Службеном гласнику Републике Србије”.
Ст. број 9/21  – Из Привредног суда у Ваљеву.

22-03029
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
Привредни суд у Зрењанину, по судији Драгану
Јарићу, као стечајном судији одлучујући о предлогу
за покретање стечаја предлагача Agroglobe d.o.o. Novi
Sad, Булевар ослобођења 60, матини број 08827893
ПИБ 103609879, над стечајним дужником MDN AGRI
d.o.o. Zrenjanin, МБ 08798320, ПИБ 103106319, Савезничка 2, дана 3. фебруара 2022. године, донео је и објавио решење.
Усваја се предлог предлагача Agroglobe d.o.o. Novi
Sad од 12. новембра 2021. године.
Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником MDN AGRI d.o.o. Zrenjanin, МБ 08798320, ПИБ
103106319, Савезничка 2.
Именује се за стечајног управника Драгица Арсић
из Зрењанина, Трг др Зорана Ђинђића 2/4.
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11. II 2022. /

Поступак стечаја отвара се из разлога прописаног
одредбом члана 11. став 2. тачка 1. Закона о стечају  –
трајнија неспособност плаћања.
Позивају се повериоци стечајног дужника да у
року од 90 дана од дана објављивања огласа о отварању
стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике
Србије”, пријаве Привредном суду у Зрењанину своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писаном пријавом са доказима о основаности потраживања, у два примерка.
Све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”, биће одбачене као неблаговремене.
Позивају се дужници стечајног дужника да одмах
испуне своје обавезе према стечајној маси.
Заказује се рочиште ради испитивања потраживања  – испитно рочиште за 1. јул 2022. године, са почетком у 11.00 часова, које ће се одржати у згради овог
суда, у Зрењанину, Кеј 2. октобра 1, у соби број 51.
Заказује се рочиште ради разматрања извештаја о
економско-финансијском положају стечајног дужника  –
прво поверилачко рочиште за 3. март 2022. године, са
почетком у 11.00 часова, које ће се одржати у згради
овог суда, у Зрењанину, Кеј 2. октобра 1, у соби број 51
када се заказује и Прва седница Скупштине поверилаца.
Оглас о отварању стечајног поступка, истакнут је
на огласној табли Привредног суда у Зрењанину, 3. фебруара 2022.године.
Ст. број 15/2021  – Из Привредног суда у Зрењанину.

22-02844
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ
Решењем Привредног суда у Краљеву П. бр.
710/2021 од 4. фебруара 2022. године, постављен је
туженом Спортско удружење „Слога 1947” из Краљева, привремени заступник адвокат Младен Влашић, из
Краљева, Милоша Великог б.б., Тржни центар над гаражама локал 13.
Привремени заступник туженог у поступку има
сва права и дужности законског заступника туженог,
коју ће вршити све док се странке, њихови законски
заступници или пуномоћници не појаве пред судом, односно до закључења парничног поступка.
Поука о правном леку: Против овог решења није
дозвољена жалба.
1. П. број 710/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.

22-03018

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу обавештава повериоце да
је да је решењем Ст. 26/2015 од 28. јануара 2022. године у предмету стечаја над стечајним дужником ДГП
„Пролетерски пут” Пожега у стечају, закључен поступак накнадно пронађене имовине стечајног дужника.
Ст. број 26/2015  – Из Привредног суда у Ужицу.

22-03027

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 1/2022
уписао је у судски регистар у регистарском улошку
број РУ 517-1, податке:
Гимназија Косовска Каменица, врши промену
овлашћеног лица за заступање тако да се брише Иван
Арсић као директор, а уписује се Ристић Милан као
в.д. директора.
Фи. број 1/2022  – Из Привредног суда у Нишу.

22-03019

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број 3/2022
уписао је у судски регистар у регистарском улошку
број 1-647, податке:
Центар за социјални рад Дољевац, врши промену
овлашћеног лица за заступање тако да се брише Гроздановић Саша као в.д. директора, а уписује се Гроздановић Саша као директор
Фи. број 3/2022  – Из Привредног суда у Нишу.
22-03020


Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 2/2022
уписао је у судски регистар у регистарском улошку
број 1-584, податке:
Јавна предшколска установа „Пчелица” Ниш врши
промену овлашћеног лица за заступање тако да се брише Митић Светлана као директор, а уписује се Митић
Светлана као в.д. директора.
Фи. број 2/2022  – Из Привредног суда у Нишу.
22-03023


ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
Привредни суд у Лесковцу, у већу састављеном од
председника стечајног већа судије Новице Николића
и чланова стечајног већа судија Срђана Цветковића и
Александра Гирића, у стечајном поступку над стечајним дужником ДП „Леминд Пролетер”  – у стечају,
Лесковац, Симе Погачаревића 5, МБ 07204868, кога заступа Агенција за лиценцирање стечајних управника из
Београда, 3. фебруара 2022. године, донео је
решење.
Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником ДП „Леминд Пролетер”  – у
стечају, Лесковац, Симе Погачаревића 5, МБ 07204868,
за 2. март 2022. године, са почетком у 13.00 часова, у
судници број 2, Привредног суда у Лесковцу, Булевар
ослобођења 2.
На завршном рочишту ће се расправљати о свим
питањима из члана 145. Закона о стечају.
Позивају се повериоци и сва заинтересована лица
да присуствују рочишту.
Оглас је истакнут на огласној табли суда 3. фебруара 2022. године.
2. Ст. број 18/2010  – Из Привредног суда у Лесковцу.

22-03030
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Ксенија
Соколовић, у стечајном поступку над стечајним дужником Akcionarsko društvo za izradu četaka i predmeta od
plastike NATOM Niš  – u stečaju, Ивана Милутиновића
б.б., Ниш, кога заступа стечајни управник Зоран Мартиновић, поступајући по поднеску стечајног повериоца
Снежане Деспотовић за обуставу стечајног поступка,
донео је 17. јануара 2022. године, решење.
Обуставља се стечајни поступак над стечајним дужником Akcionarsko društvo za izradu četaka i predmeta
od plastike NATOM Niš  – u stečaju, Ивана Милутиновића б.б., Ниш,отворен решењем Привредног суда у
Нишу Ст. 28/18 од 18. јуна 2018. године.
1. Ст. број 28/2018  – Из Привредног суда у Нишу.

22-02922

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 4/2022
уписао је у судски регистар у регистарском улошку
број 5-25, податке:
Центар за социјални рад Бабушница, врши промену овлашћеног лица за заступање тако да се брише Јулијана Стојановић као директор, а уписује се Миљана
Миленковић као в.д. директора.
Фи. број 4/2022  – Из Привредног судс у Нишу.

22-03025
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Недељковић, решењем Фи. број 4/2022 од 3. фебруара
2022. године, уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 5-35-00 ПС Пожаревац, податке:
Код субјекта Музичка школа ,,Коста Манојловић”
из Смедерева, уписује се промена лица овлашћеног за
заступање тако што се Гвозден Ераковић из Смедерева,
поново уписује у својству директора на нови мандатни
период.
Фи. број 4/2022  – Из Привредног суда у Пожаревцу.

22-02877
ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је 3. фебруара 2022.године решењем Фи. број 18/2022 од 3. фебруара 2022. године, уписао у судски регистар у регистарском улошку
број 5-28 Дом ученика средњих школа  – Középiskolások
diákotthona, Суботица, Харамбашићева 22, податке:
Промена функције лица овлашћеног за заступање:
На онову Решења Покрајинске владе Нови Сад
127 број 022-899/2022 од 19. јануара 2022. године брише се функција в.д. директора Ненад Козомора и уписује се као директор са неограниченим овлашћењима,
на основу Решења Покрајинске владе Нови Сад 127
број 022-784/2021 од 19. јануара 2022. године.
Фи. број 18/2022  – Из Привредног суда у Суботици.

22-02868
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Привредни суд у Суботици је 7. фебруара 2022.
године решењем Фи. број 21/2022 од 7. фебруара 2022.
године, уписао у судски регистар у регистарском улошку број 5-104 Основна школа Вук Караџић Бајмок,
Osnovna škola Vuk Karadžić Bajmok, Vuk Karadžić
Általános Iskola Bajmok,Трг Маршала Тита 1, податке:
Промена лица овлашћеног за заступање:
Почев од 1. фебруара 2022. године на основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја
број 119-01-00067/2022-07/17 од 10. јануара 2022. године, уписује се: Мискин Марија, ЈМБГ 2608976805017,
директор, неограничено ЛК рег. бр. 006970150 МУП РС
ПУ Сомбор, на основу Одлуке директора о давању овлашћења, дел. број 01-70/22 од 1. фебруара 2022. године.
Уписује се Покорник Љубица ЈМБГ 2409978825039,
овлашћено лице, неограничено ЛК рег. бр. 008184760
МУП РС ПУ Суботица.
Досадашњи в.д. директора Мискин Марија, неограничено се брише.
Досадашње овлашћено лице Покорник Љубица,
неограничено се брише.
Фи. број 21/2022  – Из Привредног суда у Суботици.

22-03141

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Јавни бележник Милица Драгутиновић, Бачка
Паланка
Јавни бележник Драгутиновић Милица из Бачке
Паланке, Блок Партизан 16 у правној ствари предлагача
Incanto Industries d.o.o. Čelarevo  – Bačka Palanka из Челарева, Маршала Тита 45, кога по пуномоћи заступа Владимир
Михај адвокат из Београда и противник предлагача Илић
Милан из Новог Сада, Народног фронта 74 и др., ради уређења управљања и коришћења заједничке ствари, а који је
јавном бележнику поверен од стране Основног суда у Бачкој Паланци по решењу број Р.1. 20/20 од 13. октобра 2020.
године, донео је 18. јануара 2022. године, оглас.
Пред јавним бележником Милицом Драгутиновић
у Бачкој Паланци у току је поступак уређења управљања и коришћења заједничке ствари предлагача Incanto
Industries d.o.o. Čelarevo  – Bačka Palanka из Челарева,
Маршала Тита 45, кога по пуномоћи заступа Владимир Михај адвокат из Београда и противник предлагача Илић Милан из Новог Сада, Народног фронта 74 и
др., а како противнику предлагача Илић Милану није
познато место пребивалишта, те се позива противник
предлагача Илић Милан да се пријави јавном бележнику у року од годину дана од дана објављивања огласа.
Јавни бележник Драгутиновић Милица поставила је адвоката Поповић Душана из Бачке Паланке, за
привременог заступника противнику предлагача Илић
Милану на непознатом месту пребивалишта, који ће
заступати интересе противника предлагача све док се
странке, њихови законски заступници или пуномоћници не појаве пред поступајућим јавним бележником
или док орган старатељства не обавести јавног бележника да је поставио старатеља. 
22-02907

Јавни бележник Владан Радикић, Београд
Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе
иза пок. Смиље Марић, бивше из Београда, од оца Васе
и мајке Анђелке, рођене 18. августа 1941. године у месту Плавно, Р. Хрватска, преминула у Београду, Земун,
11. фебруара 2021. године, са последњим пребивалиштем у Земуну, Бранка Плећаша 35, да се јаве у канцеларију јавног бележника Владана Радикића, Београд,
Земун, Карађорђева 1 Б, у року од годину дана од дана
22-03132
објављивања огласа. 

Јавни бележник Душанка Ђорђевић, Рашка
На основу члана 116 Закона о ванпарничном поступку позивају се лица која полажу право на наслеђе
иза пок. Добриле Јовановић из Рашке, Предрага Вилимоновића 34, од мајке Милица-Петројке Петровић,
рођене 3. марта 1929. године, преминуле 7. марта 2011.
године, да се јаве јавном бележнику Душанки Ђорђевић из Рашке, Ратка Луковића 15, у року од годину дана
22-03034
од дана објављивања огласа. 

Јавни извршитељ Мирела Смиљанић Личина,
Нови Сад
Јавни извршитељ Мирела Смиљанић Личина у
извршном предмету у коме је извршни поверилац Слободан Живкуцин, 21000 Нови Сад, Булевар војводе

18 / 11. II 2022.
Степе 30а/1/7, ЈМБГ 2808958830054, против извршног
дужника Радован Чича, Степановићево, Војводе Степе
Степановића 135, ЈМБГ 2708965800018, чији је пуномоћник адв. Наташа Ботић, Нови Сад, Јована Бошковића 2, дана 7. фебруара 2022. доноси оглас.
Јавни извршитељ Мирела Смиљанић Личина је
Решењем посл. бр. Ив 140/2017 од 7. фебруара 2022.
године, а на основу члана 39. Закона о извршењу и
обезбеђењу у вези са чланом 81. ст. 1. и 2. тачка 4 Закона о парничном поступку, поставио трећем лицу Чича
Стефану привременог заступника адвоката Даницу Киселички из Новог Сада, Радничка 30, а који ће вршити
права и дужности привременог законског заступника
док се треће лице или његов пуномоћник не појаве у
поступку пред јавним извршитељем, односно док орган старатељства не обавести да је поставио стараоца.

22-02870

Јавни извршитељ Мирела Смиљанић Личина,
Нови Сад
Јавни извршитељ Мирела Смиљанић Личина, именована за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду у извршном поступку извршног
повериоца Нови Сад  – Гас д.о.о., Нови Сад, Теодора
Мандића 21, МБ 08101132, ПИБ 100235843, чији је пуномоћник адв. Весна Вучевић, Нови Сад, Железничка
50, против извршног дужника Мирослав Милошевић,
Нови Сад, Киш Ернеа 50/16, ЈМБГ 1007978174351, кога
заступа привремени заступник Адвокат Драгана Дамјановић, Бачки Петровац, Коларева 29, ради намирења
новчаног потраживања извршног повериоца насталог из
комуналних и сродних делатности, доноси оглас.
Јавни извршитељ Мирела Смиљанић Личина је
Решењем посл. бр. И. ИВК-540/21 од 8. фебруара 2022.
године, а на основу члана 39. Закона о извршењу и
обезбеђењу у вези са чланом 81. ст. 1. и 2. тачка 4. Закона о парничном поступку, поставио извршном дужнику
Мирослав Милошевић, Нови Сад, Киш Ернеа 50/16,
ЈМБГ 1007978174351 привременог заступника адвоката Драгана Дамјановић, Бачки Петровац, Коларева 29,
а који ће вршити права и дужности привременог законског заступника док се извршни дужник или његов
пуномоћник не појаве у поступку пред јавним извршитељем, односно орган старатељства не обавести да је
22-02999
поставио стараоца. 

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1432/2021 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 5567996 издата од
ПС Чукарица на име Томић Јефтић Весна, Београд, Београд.
01-002951-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-471-21 од 25.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005487087 издата од
ПС Вождовац на име Шокорац Живко, Вождовац, Београд.
01-002952-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1241/2020 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006026832 издата од
ПС Вождовац на име Ивановић Данило, Зуце, Београд.
01-002953-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1157-21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 205.2-1157-21 издата
од ПС Вождовац на име Ивановић Алекса, Вождовац, Београд.
01-002954-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 278/2021 од
01.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007436525 издата од ПС Алексинац на име Дибрановић Далиборка, Нозрина, Алексинац.
01-002955-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1125-21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 20478880 издата од
ПУ Ужице на име Којадиновић Милена, Вождовац, Београд.
01-002956-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1120 од 02.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010738416 издата од ПУ
Београд на име Филиповић Милан, Вождовац, Београд.
01-002957-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-261/21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005100585 издата од
ПС Барајево на име Косановић Раде, Београд, Раковица.
01-002958-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1382-21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009891770 издата од
ПС Вождовац на име Симић Филип, Звездара, Београд.
01-002959-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-705-21 од 30.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01056584 издата од
ПС Вождовац на име Стојановић Габријела, Вождовац, Београд.
01-002960-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бачка Паланка број 03-20554859/21 од 29.12.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 010724469 издата од ПС Бачка Паланка на име Сомборац
Јасмина, Бачка Паланка, Бачка Паланка.
01-002961-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-774/2021 од 30.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010519531 издата од
ПУ Крушевац на име Здравковић Немања, Крушевац, Крушевац.
01-002962-2022
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Решењем ПУ Крушевац број 205-6-834/2021 од 23.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00748389 издата од
ПУ Крушевац на име Марковић Марко, Крушевац, Крушевац.
01-002963-2022
Решењем ПС Барајево број 205-250/21 од 25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004726372 издата од ПС
Барајево на име Ступић Саво, Вранић, Барајево. 01-002964-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-849/2021 од 27.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 9266932 издата од ПУ
Крушевац на име Живковић Драгојло, Крушевац, Крушевац.
01-002965-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1297-21 од 13.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004924102 издата од
ПС Вождовац на име Стојовић Анђела, Вождовац, Београд.
01-002966-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-259/2021 од 30.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008286269 издата од
ПС Барајево на име Вранешевић Душан, Баћевац, Барајево.
01-002967-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-852/2021 од 28.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01094158 издата од
ПУ Крушевац на име Гајић Никола, Капиџија, Крушевац.
01-002968-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1117 од 02.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003496865 издата од ПС
Звездара на име Цветковић Драгана, Вождовац, Београд.
01-002969-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-855/2021 од 28.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006336220 издата од
ПУ Крушевац на име Тасић Бојан, Крушевац, Крушевац.
01-002970-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-838-2021 од 03.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006412518 издата од
ПС Стари град на име Кораћ Весна, Вождовац, Београд.
01-002971-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-835/2021 од 23.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007857372 издата од
ПУ Крушевац на име Вулићевић Милутин, Крушевац, Крушевац.
01-002972-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-260/2021 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010028634 издата од
ПС Барајево на име Милићевић Јасна, Барајево, Барајево.
01-002973-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.23-1172-2021 од
02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00368871
издата од ПС Вождовац на име Каличанин Драгољуб, Вождовац,
Београд.
01-002974-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-985-21 од 05.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0102523506 издата
од ПС Вождовац на име Лазаревић Стефан, Вождовац, Београд.
01-002975-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-862-21 од 09.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006164224 издата од
ПС Гроцка на име Крантић Невена, Врчин, Београд.
01-002976-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-264/21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006543914 издата од ПС
Барајево на име Живковић Слободанка, Вранић, Барајево.
01-002977-2022
Решењем ПС Барајево број 265 од 03.11.2021 проглашава
се неважећим лична карта број 007660840 издата од ПС Барајево
на име Петровић Ружица, Барајево, Барајево.
01-002978-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1046-21 од 19.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008041066 издата од
ПС Врачар на име Љубојевић Евица, Врачар, Београд.
01-002979-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-262/21 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004160481 издата од ПС
Барајево на име Косо Драган, Бељина, Барајево. 01-002980-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.3-770/21 од 28.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009036783 издата од
ПС Савски Венац на име Ковачевић Душан, Београд, Београд.
01-002981-2022
Решењем ПС Прешево број 205-183/21 од 18.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006913255 издата од ПС Прешево на име Исмаили Фарук, Рајинце, Прешево. 01-002982-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.2-778/21 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010679309 издата од
ПС Савски Венац на име Филиповић Марија, Београд, Београд.
01-002983-2022
Решењем ПС Прешево број 205-179/21 од 14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003386023 издата од ПС Прешево на име Шабани Сафета, Рајинце, Прешево. 01-002984-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-792-21 од 26.08.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008671515 издата од
ПУ Приштина на име Крстић Тамара, Вождовац, Београд.
01-002985-2022
Решењем ПУ Јагодина број 205-47289/21 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008345546 издата од
ПУ Јагодина на име Урошевић Бојан, Јагодина, Јагодина.
01-002986-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-401-21 од 15.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 109747755 издата од
ПС Вождовац на име Ковачевић Вања, Вождовац, Београд.
01-002987-2022
Решењем ПУ Панчево ПС Вршац број 205-44922/2021 од
21.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10813031
издата од ПС Вршац на име Харкаји Невенка, Вршац, Вршац.
01-002988-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1527-21 од 26.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007213551 издата од ПС
Гроцка на име Копривица Ненад, Врчин, Београд. 01-002989-2022
Решењем ПУ Панчево ПС Вршац број 205-46450/2021 од
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10599296
издата од ПС Вршац на име Настић Васа, Вршац, Вршац.
01-002990-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1084-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003208259 издата од
ПС Палилула на име Качаревић Никола, Звездара, Београд.
01-002991-2022

Решењем ПУ Јагодина број 205-47243/21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004815816 издата од ПУ
Јагодина на име Радовановић Срђан, Дражмировац, Јагодина.
01-002992-2022
Решењем ПУ Панчево ПС Вршац број 205-45565/2021 од
25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9729030
издата од ПС Вршац на име Керчуљ Ђурђина, Избиште, Вршац.
01-002993-2022
Решењем ПУ Панчево ПС Вршац број 205-46723/2021 од
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7370016
издата од ПС Вршац на име Колар Југослав, Уљма, Вршац.
01-002994-2022
Решењем ПУ Јагодина број 205-47072/21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009841915 издата од
ПУ Јагодина на име Станковић Сања, Стрижило, Јагодина.
01-002995-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-591 од 17.04.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009260958 издата од ПС Вождовац на име Вукотић Рајко, Чукарица, Београд. 01-002996-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-575/21 од 14.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005164847 издата од
ПС Вождовац на име Стојановић Ненад, Вождовац, Београд.
01-002997-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1345-21 од 23.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00636669 издата од
ПС Звездара на име Ковачевић Јасмина, Звездара, Београд.
01-002998-2022
Решењем ПУ Јагодина број 205-47241/21 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010018701 издата од
ПУ Јагодина на име Јовановић Анђела, Јагодина, Јагодина.
01-002999-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-574/21 од 14.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006385820 издата од
ПС Вождовац на име Спасић Милан, Вождовац, Београд.
01-003000-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1219-21 од 27.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008899740 издата од
ПС Вождовац на име Клашња Милка, Вождовац, Београд.
01-003001-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-556/21 од 12.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010398436 издата од
ПС Вождовац на име Синадиновић Никола, Вождовац, Београд.
01-003002-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-860-2021 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009986868 издата од
ПС Вождовац на име Цимбаљевић Иван, Звездара, Београд.
01-003003-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-742-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005211477 издата од
ПС Вождовац на име Ђуровић Мирослав, Вождовац, Београд.
01-003004-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-220-2021 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005990149 издата од
ПУ Београд на име Јовић Наташа, Стари град, Београд.
01-003005-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-557/21 од 12.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 002965763 издата од
ПС Вождовац на име Стојичић Светомир, Вождовац, Београд.
01-003006-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-580/21 од 15.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010383305 издата од
ПС Вождовац на име Јончић Лидија, Звездара, Београд.
01-003007-2022
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-232 од 26.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006589290 издата од
ПУ Кикинда на име Милановић Драгана, Кикинда, Кикинда.
01-003008-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-746-21 од 18.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006564899 издата од
ПС Палилула на име Хаџи Љубичић Снежана, Вождовац, Београд.
01-003009-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-41073-21 од 06.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00537208 издата од
ПУ Гњилане на име Шарац Радмила, Вождовац, Београд.
01-003010-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-891-21 од 03.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006202461 издата од
ПС Звездара на име Јовановић Горјан, Звездара, Београд.
01-003011-2022
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-234 од 26.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006987710 издата од
ПУ Кикинда на име Турудија Славица, Кикинда, Кикинда.
01-003012-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-165-21 од 16.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008289666 издата од
ПС Земун на име Илић Јелена, Земун, Београд. 01-003013-2022
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-231 од 26.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010170188 издата од
ПУ Кикинда на име Новаков Небојша, Кикинда, Кикинда.
01-003014-2022
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-230 од 26.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009948323 издата од
ПУ Кикинда на име Шаран Денис, Кикинда, Кикинда.
01-003015-2022
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-227 од 21.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006910004 издата од
ПУ Кикинда на име Веселиновић Слободан, Нову Козарци, Кикинда.
01-003016-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бачка Паланка број 20545010/21 од 25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 010156422 издата од ПС Бачка Паланка на име Врсајков
Данило, Деспотово, Бачка Паланка.
01-003017-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1099/21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01045798 издата од
ПУ Београд на име Ћосовић Анђела, Звездара, Београд.
01-003018-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1307-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003842311 издата од
ПС Звездара на име Јањић Драгана, Вождовац, Београд.
01-003019-2022
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Решењем ПС Вождовац број 205.2-1252 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00844327 издата од ПС
Вождовац на име Јелић Душан, Вождовац, Београд.
01-003020-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1074-21 од 05.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007951335 издата од
ПС Вождовац на име Јовановић Стефан, Вождовац, Београд.
01-003021-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-70-21 од 19.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006870977 издата
од ПС Књажевац на име Јеленковић Александра, Нови Београд,
Београд.
01-003022-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бачка Паланка број 20544104/21 од 18.10.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 003906344 издата од ПС Бачка Паланка на име Карановић
Невена, Бачка Паланка, Бачка Паланка.
01-003023-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1439-21 од 11.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 06249373 издата од
ПС Велико Градиште на име Јовановић Стефан, Вождовац, Београд.
01-003024-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1199 од 07.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 012577302 издата од ПС
Палилула на име Јовановић Радојка, Палилула, Београд.
01-003025-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бачка Паланка број 20544239/21 од 25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 006657146 издата од ПС Бачка Паланка на име Зорић Раде,
Бачка Паланка, Бачка Паланка.
01-003026-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1016/21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0041214659 издата од
ПУ Београд на име Јовичић Катарина, Нови Београд, Београд.
01-003027-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1215-21 од 23.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006311473 издата од
ПС Савски венац на име Јовановић Милош, Нови Београд, Београд.
01-003028-2022
Решењем ПУ Суботица ПС Мали Иђош број 205-46710/21
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010071804 издата од ПС Мали Иђош на име Emese Vajda, Мали
Иђош, Мали Иђош.
01-003029-2022
Решењем ПУ Суботица ПС Мали Иђош број 205469163/21 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 010858910 издата од ПС Мали Иђош на име Мирановић
Бојана, Мали Иђош, Мали Иђош.
01-003030-2022
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-167/2021
од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003761297 издата од ПУ Косовска Митровица на име Анђелковић Миливоје, Валач, Звечан.
01-003031-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1226-21 од 25.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 041527227 издата од
ПС Савски венац на име Јовановић Петар, Вождовац, Београд.
01-003032-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1123 од 03.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0070406965 издата од
ПС Стари Град на име Јовановић Никола, Врачар, Београд.
01-003033-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-913-21 од 21.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010370067 издата од
ПС Вождовац на име Јовановић Милена, Вождовац, Београд.
01-003034-2022
Решењем ПС Вождовац број 365 од 22.10.2021 проглашава
се неважећим лична карта број 00682365 издата од ПС Вождовац на име Јовановић Маја, Вождовац, Београд. 01-003035-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-571-21 од 13.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008440122 издата од
ПС Раковица на име Лукић Урош, Чукарица, Београд.
01-003036-2022
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-166/2021
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006570810 издата од ПУ Косовска Митровица на име Мркић
Владимир, Косовска Митровица, Косовска Митровица.
01-003037-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-774-2021 од 24.05.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006069196 издата од
ПС Вождовац на име Кући Сабиха, Земун, Београд.
01-003038-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1003-21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005773084 издата од
ПС Вождовац на име Љубић Лука, Земун, Београд.
01-003039-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.21-21249-21 од 17.08.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009333135 издата од
ПС Вождовац на име Ребић Петар, Вождовац, Београд.
01-003040-2022
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-165/2021
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007905282 издата од ПУ Косовска Митровица на име Александровић Драгомир, Косовска Митровица, Косовска Митровица.
01-003041-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1211-21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006801885 издата од
ПУ Београд на име Малетић Јасмина, Вождовац, Београд.
01-003042-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1184-21 од 03.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003501126 издата од
ПС Вождовац на име Јелић Младен, Звездара, Београд.
01-003043-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1228-21 од 13.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010899652 издата од
ПС Вождовац на име Савић Љубица, Звездара, Београд.
01-003044-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бачка Паланка број 20545293/21 од 25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 0100003843 издата од ПС Бачка Паланка на име Карановић
Милка, Бачка Паланка, Бачка Паланка.
01-003045-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-6-3633-21 од 18.01.2022
проглашава се неважећим лична карта број 005401227 издата од
ПУ Лесковац на име Ђермановић Божидар, Лесковац, Лесковац.
01-003046-2022
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Решењем ПУ Нови Сад ПС Бачка Паланка број 20545580/21 од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 008792239 издата од ПС Бачка Паланка на име Ивић Милош, Бачка Паланка, Бачка Паланка.
01-003047-2022
Решењем ПС Ковачица број 2051-1-143-21 од 05.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0043775252 издата
од ПС Ковачица на име Бојанић Драгослав, Ковачица, Ковачица.
01-003048-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-542/21 од 09.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006027604 издата од
ПС Вождовац на име Илић Радован, Вождовац, Београд.
01-003049-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бачка Паланка број 20544826/21 од 25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 011110260 издата од ПС Бачка Паланка на име Мишков
Александар, Бачка Паланка, Бачка Паланка.
01-003050-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-555/21 од 12.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009791675 издата од
ПС Вождовац на име Јоксимовић Јагода, Вождовац, Београд.
01-003051-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-621-21 од 13.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005221012 издата од ПУ
Чачак на име Радаковић Здравко, Чачак, Чачак. 01-003052-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-573/21 од 13.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004896341 издата од
ПС Трстеник на име Бабић Александра, Звездара, Београд.
01-003053-2022
Решењем ПС Варварин број 205-003967361 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003967361 издата од
ПС Варварин на име Јовановић Томислав, Село Варварин, Варварин.
01-003054-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-577/21 од 14.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006104686 издата од
ПС Палилула на име Новаковић Милија, Палилула, Београд.
01-003055-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-578/21 од 14.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007907747 издата од
ПУ Београд на име Николић Ратомирка, Вождовац, Београд.
01-003056-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1437/20 од 11.12.2020
проглашава се неважећим лична карта број 003924830 издата од
ПС Нови Београд на име Алексић Младен, Вождовац, Београд.
01-003057-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-522 од 07.04.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009896185 издата од ПС
Вождовац на име Милосављевић Мирољуб, Вождовац, Београд.
01-003058-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-546/21 од 10.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010222020 издата од
ПС Вождовац на име Ристивојевић Мирослав, Вождовац, Београд.
01-003059-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-560/21 од 12.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005295559 издата
од ПС Вождовац на име Бошковић Александар, Вождовац, Београд.
01-003060-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-575/21 од 14.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010503802 издата од
ПС Вождовац на име Стојковић Оља, Звездара, Београд.
01-003061-2022
Решењем ПУ Врање ПС Босилеград број 205-24/21
од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008207917 издата од ПС Босилеград на име Јованов Станислав,
Карапин Дол, Босилеград.
01-003062-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1793/21 од 28.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003406384 издата од
ПС Савски венац на име Манић Милош, Вождовац, Београд.
01-003063-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1259/21 од 20.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010525736 издата од
ПС Вождовац на име Филипов Игор, Вождовац, Београд.
01-003064-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Врбас број 205-47-232/21 од
29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 11330151
издата од ПС Врбас на име Сукновић Новак, Бачко Добро Поље,
Бачко Добро Поље.
01-003065-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Врбас број 205-47-233/21 од
02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 11403545
издата од ПС Врбас на име Којадиновић Драгица, Врбас, Врбас.
01-003066-2022
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-424/21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009977004 издата од
ПС Инђија на име Симетић Дамјан, Војка, Стара Пазова.
01-003067-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2555 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9818391 издата од ПУ
Нови Сад на име Богдан Драган, Нови Сад, Нови Сад.
01-003068-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2564 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011445427 издата од ПУ
Нови Сад на име Веруна Калањ, Нови Сад, Нови Сад.
01-003069-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2602 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 8688493 издата од ПУ
Нови Сад на име Крстић Миодраг, Нови Сад, Нови Сад.
01-003070-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2568 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010079607 издата од ПУ
Нови Сад на име Малешевић Дарио, Нови Сад, Нови Сад.
01-003071-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2560 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010129759 издата од ПУ
Нови Сад на име Тоскић Ивана, Суботица, Суботица.
01-003072-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2563 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005003089 издата од ПУ
Нови Сад на име Трнинић Илија, Нови Сад, Нови Сад.
01-003073-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-8/21-52 од 01.12.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004693769 издата од
ПС Рача на име Петронијевић Витомир, Доња Јарушица, Доња
Рача.
01-003074-2022
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Решењем ПУ Крагујевац број 205-8/21-51 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010401938 издата од
ПС Рача на име Јаковљевић Драгана, Вишевац, Доња Рача.
01-003075-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-8/21-50 од 26.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009275792 издата од
ПС Рача на име Стаматовић Босиљка, Трска, Доња Рача.
01-003076-2022
Решењем ПУ Шабац ПС Владимирци број 205-47323/21 од
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 11106023
издата од ПС Владимирци на име Савић Владан, Вукошићи,
Владимирци.
01-003077-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Баточина број 205-8-50/21
од 19.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007098303 издата од ПС Баточина на име Радосављевић Ненад,
Брзан, Баточина.
01-003078-2022
Решењем ПУ Шабац ПС Владимирци број 205-47130/21 од
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5064460
издата од ПС Владимирци на име Божић Вељко, Драгојевац,
Владимирци.
01-003079-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-592-21 од 18.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00909861 издата од ПУ
Чачак на име Обрадовић Олга, Чачак, Чачак.
01-003080-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-853/21 од 19.03.2021 проглашава се неважећим лична карта број 3019982 издата од ПУ
Лесковац на име Ташковић Иван, Лесковац, Лесковац.
01-003081-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3695-21 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 4887886 издата од
ПУ Лесковац на име Коцић Петар, Пресечина, Лесковац.
01-003082-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3739/21 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10322750 издата од ПУ
Лесковац на име Зећировић Ибраим, Лесковац, Лесковац.
01-003083-2022
Решењем ПУ Чачак ПС Ивањица број 205-1-132/21
од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010959608 издата од ПС Ивањица на име Драгојловић Владимир, Свештица, Лесковац.
01-003084-2022
Решењем ПС Ковачица број 205-1-141-21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0052995223 издата
од ПС Ковачица на име Бугарин Ева, Дебељача, Ковачица.
01-003085-2022
Решењем ПС Бојник број 205-47301-21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10662274 издата од ПС
Бојник на име Павловић Гордана, Плавце, Бојник. 01-003086-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3696/21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7626625 издата од ПУ
Лесковац на име Николић Танкосава, Лесковац, Лесковац.
01-003087-2022
Решењем ПУ Пирот ПС Димитровград број 205-788/21
од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004319166 издата од ПС Димитровград на име Иванов Милорад,
Белеш, Димитровград.
01-003088-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3736-21 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 105752402 издата од
ПУ Лесковац на име Стојиљковић Сузана, Лесковац, Лесковац.
01-003089-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2563 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005003089 издата од ПУ
Нови Сад на име Трнинић Илија, Нови Сад, Нови Сад.
01-003090-2022
Решењем ПС Оџаци број 205-42-154-2021 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010577641 издата од
ПС Оџаци на име Милошев Милан, Богојево, Оџаци.
01-003091-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2535 од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008764368 издата од ПУ
Нови Сад на име Турајлија Љубомир, Нови Сад, Нови Сад.
01-003092-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2571 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011114709 издата од ПУ
Нови Сад на име Смиљанић Жељко, Нови Сад, Нови Сад.
01-003093-2022
Решењем ПУ Бор ПС Кладово број 205-1-99/2021
од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007668440 издата од Кладово на име Нешић Бошко, Кладово,
Кладово.
01-003094-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2569 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008355852 издата од ПУ
Нови Сад на име Јовичић Дејан, Нови Сад, Нови Сад.
01-003095-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2601 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5534285 издата од ПУ
Нови Сад на име Стакић Нада, Нови Сад, Нови Сад.
01-003096-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2585 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011347016 издата од ПУ
Нови Сад на име Бојић Манда, Нови Сад, Нови Сад.
01-003097-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2509 од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0011173186 издата од
ПУ Нови Сад на име Њежић Зоран, Футог, Нови Сад.
01-003098-2022
Решењем ПС Оџаци број 205-42-153-2021 од 18.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01005165 издата од
ПС Бач на име Рибана Владислав, Дероње, Оџаци.
01-003099-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3772-21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007311431 издата од
ПУ Лесковац на име Тошић Милан, Лесковац, Лесковац.
01-003100-2022
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-572 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 6951838 издата од
ППУ Зрењанин на име Кочмарош Розалија, Зрењанин, Зрењанин.
01-003101-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2606 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4376095 издата од ПУ
Нови Сад на име Мариновић Јована, Нови Сад, Нови Сад.
01-003102-2022
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Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-571 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 7807536 издата од
ППУ Зрењанин на име Аврамов Јања, Зрењанин, Зрењанин.
01-003103-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2588 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10795251 издата од ПУ
Нови Сад на име Бужанчић Милица, Нови Сад, Нови Сад.
01-003104-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2561 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010865960 издата од ПУ
Нови Сад на име Ђорђић Саша, Футог, Нови Сад. 01-003105-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2577 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5021555 издата од ПУ
Нови Сад на име Капор Дарко, Нови Сад, Нови Сад.
01-003106-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2556 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9690652 издата од ПУ
Нови Сад на име Живковић Вукадин, Нови Сад, Нови Сад.
01-003107-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2581 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009938788 издата од ПУ
Нови Сад на име Милутиновић Ненад, Нови Сад, Нови Сад.
01-003108-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2368 од 13.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006272616 издата од ПУ
Нови Сад на име Фишер Даринка, Лединци, Нови Сад.
01-003109-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2591 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7531354 издата од ПУ
Нови Сад на име Костић Ксенија, Нови Сад, Нови Сад.
01-003110-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2415 од 18.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10928425 издата од ПУ
Нови Сад на име Миленковић Филип, Нови Сад, Нови Сад.
01-003111-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2570 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10353458 издата од ПУ
Нови Сад на име Плукавац Дуња, Нови Сад, Нови Сад.
01-003112-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2565 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010540368 издата од ПУ
Нови Сад на име Козомора Љубица, Нови Сад, Нови Сад.
01-003113-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2557 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10426436 издата од ПУ
Нови Сад на име Ђурађ Граоња, Нови Сад, Нови Сад.
01-003114-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2559 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007071354 издата од ПУ
Нови Сад на име Иванчевић Гордана, Нови Сад, Нови Сад.
01-003115-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3341/21 од 12.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10098909 издата од
ПУ Лесковац на име Перовић Миљан, Лесковац, Лесковац.
01-003116-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3725/21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 6271556 издата од ПУ
Лесковац на име Младеновић Драгана, Живково, Лесковац.
01-003117-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3693/21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 3761900 издата од ПУ
Лесковац на име Стаменковић Зоран, Шарлинце, Лесковац.
01-003118-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3694-21 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 96334956 издата од
ПУ Лесковац на име Марковић Слободан, Лесковац, Лесковац.
01-003119-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-214-21 од 02.07.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10371229 издата од ПУ
Лесковац на име Крстић Валентина, Јелашница, Лесковац.
01-003120-2022
Решењем ПУ Чачак ПС Ивањица број 205-1-130/21
од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009499363 издата од ПС Ивањица на име Радосављевић Босиљка, Опаљеник, Ивањица.
01-003121-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-03604-21 од 11.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10564415 издата од
ПУ Лесковац на име Демировић Никола, Печењевце, Лесковац.
01-003122-2022
Решењем ПС Коцељева број 205-47080-21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01157007 издата од
ПС Коцељева на име Јанковић Жељко, Брдарица, Лесковац.
01-003123-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Аранђеловац број 20547364/21 од 01.12.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 010351606 издата од ПС Аранђеловац на име Радисављевић
Никола, Аранђеловац, Аранђеловац.
01-003124-2022
Решењем ПС Житиште број 03-205-4-47-21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006701596 издата од
ПС Житиште на име Данијела Милош, Нови Итебеј, Житиште.
01-003125-2022
Решењем ПС Житиште број 03-205-4-68-21 од 29.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006758558 издата од
ПС Житиште на име Стојин Чедомир, Српски Итебеј, Житиште.
01-003126-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Аранђеловац број 20545401/21 од 01.12.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 005643676 издата од ПС Аранђеловац на име Јовановић
Раде, Врбица, Аранђеловац.
01-003127-2022
Решењем ПС Лебане број 205-3575-21 од 29.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 637022 издата од ПС Лебане
на име Цветковић Бојан, Лесковац, Лесковац.
01-003128-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3602-21 од 28.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 351530 издата од ПУ
Лесковац на име Митровић Никола, Лесковац, Лесковац.
01-003129-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Аранђеловац број 20545559/21 од 01.12.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 010173672 издата од ПС Аранђеловац на име Обрадовић
Немања, Аранђеловац, Аранђеловац.
01-003130-2022
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Решењем ПУ Јагодина ПС Деспотовац број 205-6212/21
од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005278325 издата од ПС Деспотовац на име Губерева Милорадовић Јелена, Медвеђа, Деспотовац.
01-003131-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2508 од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009155296 издата од ПУ
Нови Сад на име Соларов Злата, Нови Сад, Нови Сад.
01-003132-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2547 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009997205 издата од ПС
Гроцка на име Митровић Јасмина, Нови Сад, Нови Сад.
01-003133-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2590 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 6087485 издата од ПУ
Нови Сад на име Масникоса Биљана, Нови Сад, Нови Сад.
01-003134-2022
Решењем ПУ Ваљево ПС Љиг број 205-46737/21 од
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4874138
издата од ПС Љиг на име Костовић Снежана, Кадина Лука, Љиг.
01-003135-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2586 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10460589 издата од ПУ
Нови Сад на име Воратовић Радивој, Нови Сад, Нови Сад.
01-003136-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2549 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007208250 издата од ПУ
Нови Сад на име Проданов Недељко, Нови Сад, Нови Сад.
01-003137-2022
Решењем ПС Оџаци број 205-42/151-2021 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009575984 издата од
ПС Оџаци на име Поповић Велибор, Српски Милетић, Оџаци.
01-003138-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3701-21 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 9110880 издата од
ПУ Лесковац на име Младеновић Стефан, Лесковац, Лесковац.
01-003139-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2513 од 27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010380710 издата од ПУ
Нови Сад на име Вања Драча, Бегеч, Нови Сад. 01-003140-2022
Решењем ПС Оџаци број 205-42/152-2021 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007291375 издата од
ПС Оџаци на име Миљковић Ивана, Ратково, Оџаци.
01-003141-2022
Решењем ПУ Пријепоље број 205-8-204-21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011372118 издата од
ПУ Пријепоље на име Јукић Ениса, Пријепоље, Пријепоље.
01-003142-2022
Решењем ПС Кула број 13 205-544-21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011144200 издата од ПС
Кула на име Ласица Алекса, Црвенка, Кула.
01-003143-2022
Решењем ПС Кула број 205-456-21 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005782234 издата од ПС
Кула на име Зелић Предраг, Црвенка, Кула.
01-003144-2022
Решењем ПС Сурдулица број 205-101-21 од 29.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010825420 издата од
ПС Сурдулица на име Јанковић Јован, Алакинце, Сурдулица.
01-003145-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2496 од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009648142 издата од ПУ
Нови Сад на име Летић Љубиша, Нови Сад, Нови Сад.
01-003146-2022
Решењем ПС Рековац број 010392315 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010392315 издата од ПС
Рековац на име Павловић Данијела, Превешт, Рековац.
01-003147-2022
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-583 од 16.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10788307 издата од
ПУ Зрењанин на име Козловачки Михаило, Зрењанин, Зрењанин.
01-003148-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2507 од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006066664 издата од ПУ
Нови Сад на име Нишић Горан, Футог, Нови Сад.
01-003149-2022
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-582 од 06.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 6654460 издата од
ПУ Зрењанин на име Максиновић Ивана, Зрењанин, Зрењанин.
01-003150-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2543 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4194465 издата од ПУ
Нови Сад на име Фицингер Јолан, Нови Сад, Нови Сад.
01-003151-2022
Решењем ПУ Зрењанин број 03-20-5-581 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10027522 издата од
ПУ Зрењанин на име Радловачки Матеја, Зрењанин, Зрењанин.
01-003152-2022
Решењем ПС Прешево број 205-171/21 од 07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003557005 издата од ПС
Прешево на име Селмани Азир, Прешево, Прешево.
01-003153-2022
Решењем ПУ Зрењанин број 03-20-5-580 од 05.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 958257 издата од ПУ
Зрењанин на име Томовић Јелисавета, Лукићево, Зрењанин.
01-003154-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2523 од 28.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011188617 издата од ПУ
Нови Сад на име Мирјанић Јована, Нови Сад, Нови Сад.
01-003155-2022
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-579 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 4654034 издата од
ПУ Зрењанин на име Крунци Иштван, Зрењанин, Зрењанин.
01-003156-2022
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-577 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 1616430 издата од
ПУ Зрењанин на име Ревес Ласло, Зрењанин, Зрењанин.
01-003157-2022
Решењем ПС Прешево број 205-162/21 од 24.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006987736 издата од ПС
Прешево на име Seljimi Bukuri, Прешево, Прешево.
01-003158-2022

Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-578 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 6893851 издата од ПУ
Зрењанин на име Момчиловић Олгица, Зрењанин, Зрењанин.
01-003159-2022
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-576 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 7581930 издата од
ПУ Зрењанин на име Марков Јовица, Зрењанин, Зрењанин.
01-003160-2022
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-575 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 99393821 издата од ПУ
Зрењанин на име Добросављевић Јован, Зрењанин, Зрењанин.
01-003161-2022
Решењем ПС Прешево број 205-174/21 од 05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010383444 издата од ПС
Прешево на име Jusufi Enes, Прешево, Прешево. 01-003162-2022
Решењем ПС Прешево број 205-176/21 од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010653625 издата од ПС
Прешево на име Miftari Zećirja, Прешево, Прешево.
01-003163-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1218 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009883015 издата од ПС
Вождовац на име Исаковић Маја, Београд, Београд. 01-003164-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1217/2021 од 10.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010238661 издата од
ПС Вождовац на име Степановић Михаило, Београд, Београд.
01-003165-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-562/21 од 13.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007999427 издата од
ПС Вождовац на име Марић Јована, Вождовац, Београд.
01-003166-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-731/21 од 14.05.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004534239 издата од
ПС Вождовац на име Ђорић Драгана, Вождовац, Београд.
01-003167-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-716/21 од 12.05.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010765843 издата од
ПС Вождовац на име Тодоровић Бојан, Раковица, Београд.
01-003168-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-632/21 од 26.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007614767 издата од
ПС Вождовац на име Пешић Јасмина, Вождовац, Београд.
01-003169-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-673 од 06.05.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005666427 издата од ПС
Вождовац на име Цвијетиновић Филип, Вождовац, Београд.
01-003170-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1438-2021 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10503973 издата од
ПС Чукарица на име Таврић Драгољуб, Чукарица, Београд.
01-003171-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1436-21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00348622 издата од
ПС Чукарица на име Ђорђевић Драгица, Чукарица, Београд.
01-003172-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-708/21 од 11.05.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005092736 издата од
ПС Вождовац на име Девић Босиљка, Звездара, Београд.
01-003173-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2562 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003974785 издата од ПУ
Нови Сад на име Батар Видосава, Ветерник, Нови Сад.
01-003174-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1343-21 од 01.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003644366 издата од
ПС Чукарица на име Гапић Слободанка, Приштина, Приштина.
01-003175-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1437-21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010428660 издата од
ПС Чукарица на име Јовановић Андреа, Чукарица, Београд.
01-003176-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1431-2021 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01097104 издата од
ПС Чукарица на име Мргић Марија, Чукарица, Београд.
01-003177-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1429-2021 од 30.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 64900500 издата од
ПС Звездара на име Грбовић Јелена, Звездара, Београд.
01-003178-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1245-2021 од 30.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10901706 издата од
ПС Чукарица на име Петровић Бојан, Чукарица, Београд.
01-003179-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1426-2021 од 30.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 7579442 издата од
ПС Чукарица на име Јовановић Ружица, Калуђерица, Београд.
01-003180-2022
Решењем ПС Вождовац број 009132286 од 28.04.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009132286 издата од ПС
Вождовац на име Јовичић Јасминка, Вождовац, Пиносава.
01-003181-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1060/21 од 20.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006596791 издата од
ПС Вождовац на име Јовановић Зоран, Вождовац, Београд.
01-003182-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2566 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011363175 издата од ПУ
Нови Сад на име Јошиковић Софија, Нови Сад, Нови Сад.
01-003183-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2567 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10534627 издата од ПУ
Нови Сад на име Ђорђевић Драган, Нови Сад, Нови Сад.
01-003184-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1276/21 од 23.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010602156 издата од
ПС Вождовац на име Дојчиновић Михајло, Вождовац, Београд.
01-003185-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2541 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 11332242 издата од ПУ Нови
Сад на име Мацић Дурмишевић Снежана, Нови Сад, Нови Сад.
01-003186-2022
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Решењем ПС Стари град број 205.2-854/21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008090945 издата од
ПУ Кикинда на име Милованов Александар, Стари град, Београд.
01-003187-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1238/2021 од 14.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010886066 издата од
ПС Вождовац на име Станишић Игор, Београд, Београд.
01-003188-2022
Решењем ПС Стари град број 205.2-853/21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007770217 издата од
ПС Нови Београд на име Гајић Бранимир, Врачар, Београд.
01-003189-2022
Решењем ПС Стари град број 205.2-852/21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009712229 издата од
ПС Савски венац на име Вукелић Андрија, Савски венац, Београд.
01-003190-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1268/21 од 22.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008812501 издата од
ПС Вождовац на име Дедић Љубинка, Раковица, Београд.
01-003191-2022
Решењем ПС Стари град број 205.2-857/21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008521387 издата од
ПС Стари град на име Јанковић Урош, Стари град, Београд.
01-003192-2022
Решењем ПС Стари град број 205.2-856/21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008486813 издата од
ПС Стари град на име Николић Драгослав, Стари град, Београд.
01-003193-2022
Решењем ПС Стари град број 205.2-855/21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011066690 издата од
ПС Стари град на име Штрбац Радмила, Стари град, Београд.
01-003194-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 276/127/2021
од 04.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009727179 издата од ПС Алексинац на име Јовановић Милош,
Алексинац, Алексинац.
01-003195-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1422-21 од 29.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 7763305 издата од
ПС Чукарица на име Јашари Ремзи, Чукарица, Београд.
01-003196-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1418-21 од 29.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 3588423 издата од
ПС Чукарица на име Аљити Бахтијар, Чукарица, Београд.
01-003197-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 138/2021 од
16.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005717243 издата од ПС Алексинац на име Барјамовић Далибор,
Алексинац, Алексинац.
01-003198-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.10-1433-21 од 11.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010047293 издата од
ПС Чукарица на име Савић Стефан, Чукарица, Београд.
01-003199-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1424-21 од 30.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 6145564 издата од
ПС Чукарица на име Филиповац Сретен, Чукарица, Београд.
01-003200-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 215/2021 од
08.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010927175 издата од ПС Алексинац на име Марковић Ђорђе,
Алексинац, Алексинац.
01-003201-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-343 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003534816 издата од ПС Лазаревац на име Томанић Верка, Петка, Лазаревац.
01-003202-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 217/2021 од
10.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005724108 издата од ПС Алексинац на име Рашић Миломир,
Алексинац, Алексинац.
01-003203-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-339 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003588601 издата од ПС
Лазаревац на име Терзић Бобан, Медошевац, Лазаревац.
01-003204-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 187/2021 од
10.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010685107 издата од ПС Алексинац на име Динић Ранко, Прћиловица, Алексинац.
01-003205-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1472/2021 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010911040 издата од
ПС Чукарица на име Алексић Марко, Умка, Умка. 01-003206-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-338 од 02.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009819973 издата од ПС
Лазаревац на име Лазић Драгана, Рудовци, Лазаревац.
01-003207-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1448/2021 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 3763033 издата од
ПС Чукарица на име Стојиљковић Ненад, Чукарица, Београд.
01-003208-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-337-21 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00784778 издата од
ПС Лазаревац на име Митровић Николина, Лазаревац, Лазаревац.
01-003209-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 209/2021 од
31.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006053226 издата од ПС Алексинац на име Дојчиновић Немања,
Житковац, Алексинац.
01-003210-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1473/2021 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005446548 издата од
ПС Чукарица на име Станојевић Косан, Чукарица, Београд.
01-003211-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-342-21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00456879 издата од ПС
Лазаревац на име Милосављевић Јелена, Лазаревац, Лазаревац.
01-003212-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1475/2021 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005899000 издата од
ПС Чукарица на име Половина Ружица, Чукарица, Београд.
01-003213-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1477/2021 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10821179 издата од
ПС Чукарица на име Коковић Јелисавета, Чукарица, Београд.
01-003214-2022
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Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 218/2021 од
10.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008307358 издата од ПС Алексинац на име Живковић Александар, Алексинац, Алексинац.
01-003215-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1467/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10112071 издата од
ПС Чукарица на име Усеновић Стефан, Чукарица, Београд.
01-003216-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 195/2021 од
16.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009662501 издата од ПС Алексинац на име Костић Небојша, Прћиловица, Алексинац.
01-003217-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 196/2021 од
17.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009269211 издата од ПС Алексинац на име Милановић Кристина, Вакуп, Алексинац.
01-003218-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 197/2021 од
19.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008144823 издата од ПС Алексинац на име Цветковић Александар, Прћиловица, Алексинац.
01-003219-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 210/2021 од
06.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003675818 издата од ПС Алексинац на име Ђорђевић Слободан,
Алексинац, Алексинац.
01-003220-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 214/2021 од
08.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006519570 издата од ПС Алексинац на име Миловановић Марко,
Лужане, Алексинац.
01-003221-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2527 од 28.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0010261734 издата од
ПС Нови Сад на име Неговановић Вук, Нови Сад, Нови Сад.
01-003222-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2536 од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0011017446 издата од
ПС Нови Сад на име Кубет Ненад, Нови Сад, Нови Сад.
01-003223-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2537 од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0010557449 издата од
ПУ Нови Сад на име Главаш Марија, Нови Сад, Нови Сад.
01-003224-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2529 од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010620814 издата од ПУ
Нови Сад на име Шаља Авдуљ, Нови Сад, Нови Сад.
01-003225-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2548 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 3692674 издата од ПУ
Нови Сад на име Стефановић Ружица, Нови Сад, Нови Сад.
01-003226-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2573 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 8310306 издата од ПУ
Нови Сад на име Радишић Слободан, Нови Сад, Нови Сад.
01-003227-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2575 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 11362227 издата од ПУ
Нови Сад на име Мраовић Катарина, Нови Сад, Нови Сад.
01-003228-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2542 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 8434851 издата од ПУ
Нови Сад на име Дејановић Ружица, Нови Сад, Нови Сад.
01-003229-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2522 од 28.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010397305 издата од ПУ
Нови Сад на име Стефаноска Јелена, Нови Сад, Нови Сад.
01-003230-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2526 од 28.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008637056 издата од ПС
Нови Сад на име Самарџић Крста, Нови Сад, Нови Сад.
01-003231-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2503 од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010671901 издата од ПУ Нови
Сад на име Илијев Лука, Нови Сад, Нови Сад.
01-003232-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2553 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10105767 издата од ПУ Нови
Сад на име Инић Бранко, Нови Сад, Нови Сад.
01-003233-2022
Решењем ПС Обреновац број 205.2-545/21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004951371 издата од
ПС Обреновац на име Васић Маринковић Неђана, Обреновац,
Обреновац.
01-003234-2022
Решењем ПС Обреновац број 205.2-547/21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005488074 издата од
ПС Обреновац на име Лукић Светозар, Обреновац, Обреновац.
01-003235-2022
Решењем ПС Обреновац број 205.2-549/21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006555835 издата од
ПС Обреновац на име Петковић Јока, Обреновац, Обреновац.
01-003236-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.2-784/21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011488929 издата од
ПС Савски Венац на име Панић Милена, Београд, Београд.
01-003237-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.3-783/21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008854383 издата од
ПС Савски Венац на име Ивановић Милан, Београд, Београд.
01-003238-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.2-782/ од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006156241 издата од
ПС Савски Венац на име Шаш Славица, Београд, Београд –Нови
Београд.
01-003239-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.2-781/21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010746049 издата од
ПС Савски Венац на име Баришић Никола, Београд, Београд.
01-003240-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.2-780/21 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006379722 издата од
ПС Савски Венац на име Радојичић Фиревски Катарина, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003241-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.2-779/21 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004916930 издата од
ПС Савски Венац на име Луковић Владан, Београд, Београд.
01-003242-2022
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Решењем ПС Савски Венац број 202.2-777/21 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005397773 издата од
ПС Савски Венац на име Савић Горица, Београд, Београд.
01-003243-2022
Решењем ПС Барајево број 205-258/21 од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006856358 издата од ПС
Барајево на име Јовановић Снежана, Барајево, Барајево.
01-003244-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-263/2021 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009275452 издата од
ПС Барајево на име Петковић Љубинка, Догањево, Урошевац.
01-003245-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1801 од 12.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број 3411112 издата од ПУ
Нови Сад на име Решетар Дејан, Нови Сад, Нови Сад.
01-003246-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2634 од 07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10906613 издата од ПУ
Нови Сад на име Михајловић Стефан, Сајлово, Нови Сад.
01-003247-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2438 од 20.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010257254 издата од ПУ
Нови Сад на име Андрић Саво, Нови Сад, Нови Сад.
01-003248-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2631 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00682643 издата од ПУ
Нови Сад на име Дробац Славица, Нови Сад, Нови Сад.
01-003249-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2648 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004947954 издата од ПУ
Нови Сад на име Божовић Душан, Нови Сад, Нови Сад.
01-003250-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2655 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008291484 издата од ПУ
Нови Сад на име Степановић Светлана, Нови Сад, Нови Сад.
01-003251-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2622 од 08.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0010863315 издата
од ПУ Нови Сад на име Трифковић Бојан, Петроварадин, Нови
Сад.
01-003252-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2647 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008491656 издата од ПУ
Нови Сад на име Мојсиловић Нада, Нови Сад, Нови Сад.
01-003253-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2677 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7347600 издата од ПУ
Нови Сад на име Мирковић Јеленко, Петроварадин, Нови Сад.
01-003254-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2654 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008997702 издата од ПУ
Нови Сад на име Ервин Емини, Нови Сад, Нови Сад.
01-003255-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2464 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00717956 издата од ПУ
Нови Сад на име Дукић Владимир, Ветерник, Нови Сад.
01-003256-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2362 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 1053482 издата од ПУ
Нови Сад на име Рамадани Сабастија, Ветерник, Нови Сад.
01-003257-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2688 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 05122962 издата од ПУ
Нови Сад на име Никачев Радмило, Нови Сад, Нови Сад.
01-003258-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2679 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10881684 издата од ПУ
Нови Сад на име Ерцег Игор, Нови Сад, Нови Сад.
01-003259-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2630 од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010910631 издата од ПУ
Нови Сад на име Дејан Хемон, Будисава, Нови Сад.
01-003260-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2609 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0056161872 издата од
ПУ Нови Сад на име Шарац Милица, Нови Сад, Нови Сад.
01-003261-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-23534 од 29.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008595106 издата од
ПУ Нови Сад на име Лакић Јована, Нови Сад, Нови Сад.
01-003262-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2618 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008/121356 издата од ПУ
Нови Сад на име Медић Јелић Јасмина, Нови Сад, Нови Сад.
01-003263-2022
Решењем ПС Куршумлија број 205-486009-21 од
15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0090953934 издата од ПС Куршумлија на име Мијаиловић Јелена, Куршумлија, Куршумлија.
01-003264-2022
Решењем ПС Инђија број 205-7-222-21 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009906313 издата од ПС
Инђија на име Јовановић Цвико, Стари Сланкамен, Инђија.
01-003265-2022
Решењем ПС Инђија број 205-7-223-21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008034907 издата од ПС
Инђија на име Врањанац Љиљана, Инђија, Инђија.
01-003266-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-87-1954 од 29.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 5321269 издата од
ПУ Нови Сад на име Бошковић Биљана, Обреновац, Обреновац.
01-003267-2022
Решењем ПС Владимирци број 205-49187-21 од 18.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 3715308 издата од
ПС Владимирци на име Селић Сретен, Скупљен, Владимирци.
01-003268-2022
Решењем ПС Кула број 13 205-557-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005420540 издата од ПС
Кула на име Жарић Драгана, Црвенка, Кула.
01-003269-2022
Решењем ПС Кула број 13 205-556-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0093605696 издата од
ПС Кула на име Нађ Нада, Руски Крстур, Кула. 01-003270-2022
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Решењем ПС Владичин Хан број 205-108/21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009232323 издата од ПС
Владичин Хан на име Трајковић Весна, Куново, Владичин Хан.
01-003271-2022
Решењем ПС Владичин Хан број 205-106-21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10815800 издата од
ПС Владичин Хан на име Гергинов Стојанча, Прекодолце, Владичин Хан.
01-003272-2022
Решењем ПС Владичин Хан број 205-107-21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008338833 издата од
ПС Владичин Хан на име Јовић Часлав, Репинце, Владичин Хан.
01-003273-2022
Решењем ПС Брус број 205-4-68-2021 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0010407397 издата од
ПС Брус на име Николић Никола, Радуње, Брус. 01-003274-2022
Решењем ПС Брус број 205-4-69-2021 од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007275630 издата од ПС
Брус на име Гмијовић Тања, Лепенац, Брус.
01-003275-2022
Решењем ПС Брус број 205-4-67-2021 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009604536 издата од ПС
Брус на име Дубовац Марко, Крива Река, Брус. 01-003276-2022
Решењем ПС Кањижа број 205-52-115-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004661164 издата од
ПС Кањижа на име Поша Чаба, Кањижа, Кањижа.
01-003277-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-21 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5614451 издата од ПУ Лесковац на име Алиловић Мелиса, Лесковац, Лесковац.
01-003278-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3892-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 94004002 издата од
ПУ Лесковац на име Алексић Александар, Лесковац, Лесковац.
01-003279-2022
Решењем ПС Рача број 205-8-21-55 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008988314 издата од ПС
Рача на име Глишић Јадранка, Поповић, Рача. 01-003280-2022
Решењем ПС Мали Зворник број 205-9926388-21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9926388
издата од ПС Мали Зворник на име Видаковић Божана, Мали
Зворник, Мали Зворник.
01-003281-2022
Решењем ПС Лебане број 205-4897-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0099173636 издата од
ПС Лебане на име Стојановић Анђела, Бошњац, Лебане.
01-003282-2022
Решењем ПС Лебане број 205-48819-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009877527 издата од ПС
Лебане на име Стојковић Златка, Бошњац, Лебане.
01-003283-2022
Решењем ПС Нови Кнежевац број 205-46-57-2021
од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008385658 издата од ПС Нови Кнежевац на име Михаљ Марта,
Нови Кнежевац, Нови Кнежевац.
01-003284-2022
Решењем ПС Нови Кнежевац број 205-46-58-2021 од
02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00982220
издата од ПС Нови Кнежевац на име Макуца Марија, Нови Кнежевац, Нови Кнежевац.
01-003285-2022
Решењем ПС Нови Кнежевац број 205-46-59-2021
од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010418506 издата од ПС Нови Кнежевац на име Миладинов Миодраг, Нови Кнежевац, Нови Кнежевац.
01-003286-2022
Решењем ПС Петровац број 205-8-166-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00953191 издата од ПС
Петровац на име Миленковић Милица, Петровац, Петровац на
Млави.
01-003287-2022
Решењем ПС Петровац број 2058-165-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 9885014 издата од
ПС Петровац на име Маринковић Далибор, Шетоње, Петровац
на Млави.
01-003288-2022
Решењем ПС Петровац број 205-8-164-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 7452657 издата од ПС
Петровац на име Лекић Волица, Рашанац, Петровац на Млави.
01-003289-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1474/21 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005284226 издата од
ПС Чукарица на име Пијетловић Божана, Сремчица, Сремчица.
01-003290-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1479/2021 од 06.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 11153990 издата од
ПС Чукарица на име Јанковић Јовановић Мирјана, Чукарица,
Београд.
01-003291-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1465/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007990106 издата од
ПС Чукарица на име Манић Бранимир, Чукарица, Београд.
01-003292-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1442/2021 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 11000214 издата од
ПС Вождовац на име Ћускић Јован, Вождовац, Београд.
01-003293-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1469/2021 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010848195 издата од
ПС Стари град на име Комадинић Димитрије, Чукарица, Београд.
01-003294-2022
Решењем ПС Кнић број 205-47601-54 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009512515 издата од ПС Кнић
на име Вучетић Радмила, Витковац, Краљево.
01-003295-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1468/2021 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007691215 издата од
ПС Чукарица на име Јовић Слободан, Чукарица, Београд.
01-003296-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1453/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005898932 издата од
ПС Чукарица на име Радмилац Драган, Чукарица, Београд.
01-003297-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1443/2021 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10359196 издата од
ПС Чукарица на име Радојевић Саша, Чукарица, Београд.
01-003298-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1445/2021 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006584990 издата од ПС
Чукарица на име Гебер Давор, Чукарица, Београд. 01-003299-2022
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Решењем ПС Чукарица број 205.2-1444/2021 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007946730 издата од
ПС Чукарица на име Вранеш Јелена, Чукарица, Београд.
01-003300-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1459/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003436675 издата од
ПС Чукарица на име Пајовић Душанка, Рушањ, Рушањ.
01-003301-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1457/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005720850 издата од
ПС Нови Београд на име Бабић Милан, Чукарица, Београд.
01-003302-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1456/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007039908 издата од
ПС Раковица на име Милинковић Тања, Раковица, Београд.
01-003303-2022
Решењем ПС Лебане број 205-4826-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005292041 издата од ПС
Лебане на име Мацић Дејан, Лебане, Лебане.
01-003304-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1455/21 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006158002 издата од
ПС Чукарица на име Пушоња Радојка, Чукарица, Београд.
01-003305-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1458/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006750724 издата од
ПС Чукарица на име Арнаут Бошко, Чукарица, Београд.
01-003306-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1462/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 6642489 издата од
ПС Чукарица на име Живановић Тешман, Чукарица, Београд.
01-003307-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1460/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005353286 издата од
ПС Чукарица на име Перовић Радомир, Чукарица, Београд.
01-003308-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1461/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009918156 издата од
ПС Нови Београд на име Вучковић Милка, Сремчица, Сремчица.
01-003309-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1447/20 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 7862623 издата од
ПС Чукарица на име Танасијевић Љиљана, Чукарица, Београд.
01-003310-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1449/2021 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 4702042 издата од
ПС Чукарица на име Иванковић Мирјана, Сремчица, Сремчица.
01-003311-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1463/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 8501152 издата од
ПС Чукарица на име Радојковић Доситеј, Чукарица, Београд.
01-003312-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1466/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 8800142 издата од
ПУ Смедерево на име Милојевић Милан, Вождовац, Београд.
01-003313-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1464/21 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005366461 издата од
ПС Земун на име Велемир Марко, Нови Београд, Београд –Нови
Београд.
01-003314-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1454/2021 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011007355 издата од
ПС Чукарица на име Ракић Видовић Евица, Пећани, Београд.
01-003315-2022
Решењем ПС Кнић број 205-48570-211-56 од 08.12.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004451573 издата од
ПС Кнић на име Лазаревић Живадинка, Рогојевац, Крагујевац.
01-003316-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-662/21 од 05.05.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009093077 издата од
ПС Вождовац на име Крстић Божидарка, Вождовац, Београд.
01-003317-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-48538-21-1 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01198549 издата од
ПУ Ваљево на име Пријовић Наташа, Ваљево, Ваљево.
01-003318-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-346/21 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009861365 издата од
ПС Лазаревац на име Радоњић Станислав, Петка, Лазаревац.
01-003319-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-468681-21-1 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007496473 издата од
ПУ Ваљево на име Цветојевић Владимир, Ваљево, Ваљево.
01-003320-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-345/21 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006649325 издата од
ПС Лазаревац на име Јовановић Велимир, Велики Црљени, Лазаревац.
01-003321-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-344 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007010752 издата од ПС
Лазаревац на име Лазаревић Дарко, Лазаревац, Лазаревац.
01-003322-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-48693-21-1 од 15.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008677561 издата од ПУ
Ваљево на име Ристовски Ненад, Ваљево, Ваљево. 01-003323-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-350 од 06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008718029 издата од ПС
Лазаревац на име Јовановић Радинка, Лазаревац, Лазаревац.
01-003324-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-48862-21-1 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00185761 издата од
ПУ Ваљево на име Тодоровић Павле, Ваљево, Ваљево.
01-003325-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-349 од 06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006276814 издата од ПС
Лазаревац на име Гавриловић Мирјана, Лазаревац, Лазаревац.
01-003326-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-348 од 06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010147514 издата од ПС
Барајево на име Ивановић Милош, Велики Борак, Барајево.
01-003327-2022

Решењем ПС Љиг број 205-481122-21 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5293237 издата од ПС
Љиг на име Пајић Дејан, Ивановци, Љиг.
01-003328-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-347 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004974330 издата од ПС
Лазаревац на име Војиновић Зорица, Лазаревац, Лазаревац.
01-003329-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-382/21 од 08.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009801188 издата од
ПС Лазаревац на име Чавић Јелица, Лазаревац, Лазаревац.
01-003330-2022
Решењем ПУ Приштина број 205-- од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004813398 издата од ПУ
Приштина на име Аксић Слађана, Ливађе, Липљан.
01-003331-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-381/21 од 08.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011443656 издата од
ПС Лазаревац на име Шекулица Надежда, Рудовци, Лазаревац.
01-003332-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2130/21 од
02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011038039
издата од ПС Нови Београд на име Клачар Марко, Нови Београд,
Београд –Нови Београд.
01-003333-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2128/2021 од
02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004851177
издата од ПС Земун на име Живановић Милица, Јаково, Сурчин.
01-003334-2022
Решењем ПС Сјеница број ПС Сјеница од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010467515 издата од ПС
Сјеница на име Шаљић Мухамед, Кладница, Сјеница.
01-003335-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.22129/21 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009794957 издата од
ПС Нови Београд на име Јашарај Едисон, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003336-2022
Решењем ПС Сјеница број 205-48657-21-1 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00489537 издата од
ПС Сјеница на име Мулић Суад, Долиће, Сјеница.
01-003337-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2127/21 од
02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011466967
издата од ПС Нови Београд на име Раимовић Алекса, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003338-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2123/2021
од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010513670 издата од ПС Нови Београд на име Јаић Тијана, Нови
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003339-2022
Решењем ПС Сјеница број 205-485-1-21-1 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006071563 издата од
ПС Сјеница на име Мемић Муамера, Раждагиња, Сјеница.
01-003340-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2125/2021
од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010518984 издата од ПС Нови Београд на име Мочевић Симоне,
Земун, Београд –Земун.
01-003341-2022
Решењем ПС Сјеница број 205-4823-21-1 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0110421335 издата
од ПС Сјеница на име Љумић Исмаил, Сјеница, Сјеница.
01-003342-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2124/21 од
02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006156479 издата од ПС Вождовац на име Филиповић Драган,
Рипањ, Рипањ.
01-003343-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2126/21 од
02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009685483 издата од ПС Нови Београд на име Вучинић Андреа,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003344-2022
Решењем ПУ Шабац ПС Мали Зворник број 20510611506/21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична
карта број 10611506 издата од ПС Мали Зворник на име Костић
Миленија, Браисна, Мали Зворник.
01-003345-2022
Решењем ПС Сјеница број 205-4811-21-1 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010475725 издата од
ПС Сјеница на име Хусоавић Садмир, Житниће, Сјеница.
01-003346-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-268/2021 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011494196 издата од
ПС Барајево на име Арсенијевић Мина, Гунцати, Барајево.
01-003347-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2134/21 од
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008878492 издата од ПС Нови Београд на име Бајовић Петар,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003348-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Лапово број 205-12/2135 од 01.12.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006439472 издата од ПС Лапово на име Спасојевић Горан, Лапово, Лапово.
01-003349-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2138/2021
од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008696169 издата од ПС Нови Београд на име Маравић Јела,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003350-2022
Решењем ПУ Чачак ПС Горњи Милановац број 205-2199/21 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010372372 издата од ПС Горњи Милановац на име Малетковић
Вукашин, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 01-003351-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-4928-21-1 од 18.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0094000800 издата
од ПУ Ваљево на име Анђелић Живана, Ваљево, Ваљево.
01-003352-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-49140-21-1 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0065243285 издата
од ПУ Ваљево на име Зељић Драган, Доња Грабовица, Ваљево.
01-003353-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2628 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010984640 издата од ПУ
Нови Сад на име Драгичевић Марија, Нови Сад, Нови Сад.
01-003354-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2554 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4981693 издата од ПУ
Нови Сад на име Wagner Rosa, Бач, Бач.
01-003355-2022
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Решењем ПУ Ваљево број 205-49141-21-1 од 17.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009383436 издата од ПУ
Ваљево на име Мићић Бранка, Ваљево, Ваљево. 01-003356-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бач број 205-1-71/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008161517
издата од ПС Бач на име Гашпаровски Јосип, Селенча, Бач.
01-003357-2022
Решењем ПС Куршумлија број 205-48797/21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010759775 издата од
ПС Куршумлија на име Филиповић Миладија, Куршумлија, Куршумлија.
01-003358-2022
Решењем ПС Куршумлија број 205-48606/21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005804149 издата од
ПС Куршумлија на име Крушић Добривоје, Дабиновац, Куршумлија.
01-003359-2022
Решењем ПИ Бежанијска коса број 205.2-2213/21 од
15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010481154
издата од ПС Нови Београд на име Ристић Миљко, Вождовац,
Београд.
01-003360-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2216/21 од
15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003918506 издата од ПС Нови Београд на име Ђурић Милан,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003361-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2214/21 од
15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010403705
издата од ПС Нови Београд на име Ђурић Јелена, Нови Београд,
Београд –Нови Београд.
01-003362-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2217/21 од
15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010203857
издата од ПУ Београд на име Зечевић Срђан, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003363-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2209/21 од
15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004979087
издата од ПС Нови Београд на име Груден Горан, Нови Београд,
Београд –Нови Београд.
01-003364-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2212/21 од
15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008739821
издата од ПС Нови Београд на име Бановић Младен, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003365-2022
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-200-21 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0049432722
издата од ПС Горњи Милановац на име Петровић Иван, Горњи
Милановац, Горњи Милановац.
01-003366-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2211/21 од
15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011022543
издата од ПС Нови Београд на име Ранкић Славица, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003367-2022
Решењем ПИ Бежанијска Венац број 205.2-2187/21
од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010132765 издата од ПИ Бежанијска Коса на име Алексић
Миња, Земун, Београд.
01-003368-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2227/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010010595 издата од ПС Звездара на име Ђокић Виолета, Нови
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003369-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2230/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004294481 издата од ПС Нови Београд на име Јорговић Миланка, Сурчин, Сурчин.
01-003370-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2229/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006366118
издата од ПС Звездара на име Радић Ивана, Звездара, Београд.
01-003371-2022
Решењем ПУ Кикинда ПС Чока број 205-6-44/21
од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007840206 издата од ПС Чока на име Манга Золтан, Остојићево,
Чока.
01-003372-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2225/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010983021 издата од ПС Нови Београд на име Шекарић Добрила, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003373-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2228/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008216736 издата од ПС Савски венац на име Савић Катарина,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003374-2022
Решењем ПУ Кикинда ПС Чока број 205-6-43/21
од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008334265 издата од ПС Чока на име Ђурђев Станиша, Сенад,
Чока.
01-003375-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2218/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010119264
издата од ПС Нови Београд на име Петошевић Милица, Нови
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003376-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2224/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010710937 издата од ПС Нови Београд на име Живковић Драгица, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003377-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2222/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005154465 издата од ПС Нови Београд на име Живковић Бојан,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003378-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2219/2021
од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010355075 издата од ПС Нови Београд на име Чебашек Владимир, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003379-2022
Решењем ПУ Шабац ПС Коцељева број 205-48358
од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010871318 издата од ПС Коцељева на име Аврамовић Катарина,
Коцељева, Коцељева.
01-003380-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2223/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008290186 издата од ПС Стари град на име Илић Милица, Врчин, Гроцка.
01-003381-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2221/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006156383 издата од ПС Нови Београд на име Мишић Небојша,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003382-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2237/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010709222 издата од ПС Врачар на име Васева Кристина, Нови
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003383-2022

11. II 2022. /
Решењем ПС Лучани број 205-4774-21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00898260 издата од ПС
Лучани на име Поповић Ивана, Милатовићи, Лучани.
01-003384-2022
Решењем ПУ Шабац ПС Владимирци број 205-47869/21 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7098955
издата од ПС Владимирци на име Петковић Столисав, Прово,
Владимирци.
01-003385-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2235/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010916113
издата од ПС Нови Београд на име Ђорђевић Миланка, Нови
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003386-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2220/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006669373 издата од ПС Нови Београд на име Регоја Божица,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003387-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бач број 205-1-74/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007682805
издата од ПС Бач на име Носал Штефан, Селенча, Бач.
01-003388-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бач број 205-1-68/21 од
22.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010544244
издата од ПС Бач на име Михајловић Зорица, Вајска, Бач.
01-003389-2022
Решењем ПС Инђија број 205-7/227-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010833668 издата од ПС
Инђија на име Дамњановић Василије, Инђија, Инђија.
01-003390-2022
Решењем ПС Инђија број 205-7/228-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009957354 издата од ПС
Инђија на име Мошић Данило, Инђија, Инђија. 01-003391-2022
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-593 од 08.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10703506 издата од
ПУ Зрењанин на име Ристић Милош, Зрењанин, Зрењанин.
01-003392-2022
Решењем ПС Голубац број 205-46198-21 од 28.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4431902 издата од ПС
Голубац на име Богдановић Миодраг, Браничево, Голубац.
01-003393-2022
Решењем ПС Прешево број 205-185/21 од 19.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008164906 издата од ПС
Прешево на име Ymeri Naziktere, Прешево, Прешево.
01-003394-2022
Решењем ПС Ковачица број 205-1-1458-21 од 12.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0011764 издата од
ПС Ковачица на име Ивковић Веселин, Идвор, Ковачица.
01-003395-2022
Решењем ПС Ковачица број 2085-140-21 од 27.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 05951404 издата од
ПС Ковачица на име Евка Јонаш, Ковачица, Ковачица.
01-003396-2022
Решењем ПС Прешево број 205-187/21 од 19.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010061916 издата од ПС
Прешево на име Едипи Рамиз, Миратовац, Прешево.
01-003397-2022
Решењем ПС Ковачица број 2051-145-21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010492560 издата од
ПС Ковачица на име Мирћа Неда, Уздин, Ковачица.
01-003398-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2239/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010742144 издата од ПС Нови Београд на име Шимичић Теа,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003399-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2231/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003592074 издата од ПУ Чачак на име Поповић Милош, Нови
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003400-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2236/2021
од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006647046 издата од ПУ Пожаревац на име Животић Млађан,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003401-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2233/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010898612 издата од ПС Нови Београд на име Талиповић Весна,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003402-2022
Решењем ПС Крупањ број 205-869-21 од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0048928766 издата од
ПС Крупањ на име Живановић Јованка, Врбић, Крупањ.
01-003403-2022
Решењем ПС Прешево број 205-186/21 од 19.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010423427 издата од ПС
Прешево на име Хасани Бурханедин, Прешево, Прешево.
01-003404-2022
Решењем ПС Крупањ број 205-868-21 од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009447919 издата од ПС
Крупањ на име Пешић Мара, Крупањ, Крупањ. 01-003405-2022
Решењем ПС Аранђеловац број 205-45800-21 од 01.12.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006547965 издата од ПС
Аранђеловац на име Којић Милан, Аранђеловац, Аранђеловац.
01-003406-2022
Решењем ПС Прешево број 205-184/21 од 18.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004133009 издата од ПС
Прешево на име Илази Дубљере, Прешево, Прешево.
01-003407-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2232/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010861922 издата од ПС Нови Београд на име Димоски Јана,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003408-2022
Решењем ПС Прешево број 205-180/21 од 14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005330411 издата од ПС
Прешево на име Janiu Qenan, Прешево, Прешево.
01-003409-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2240/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010437768 издата од ПС Палилула на име Мирковић Душан,
Борча, Борча.
01-003410-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2244/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008281749
издата од ПС Палилула на име Дамјановић Јово, Нови Београд,
Београд –Нови Београд.
01-003411-2022
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Решењем ПС Прешево број 205-181/21 од 15.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011108472 издата од ПС
Прешево на име Sahiti Rejhane, Жујинце, Прешево.
01-003412-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2246/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005074554
издата од ПУ Зрењанин на име Прибишић Лука, Нови Београд,
Београд –Нови Београд.
01-003413-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2247/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010923415 издата од ПС Нови Београд на име Куч Ненад, Земун,
Београд –Земун.
01-003414-2022
Решењем ПС Аранђеловац број 205-205-47171-21
од 01.12.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005661057 издата од ПС Аранђеловац на име Синђелић Славица, Аранђеловац, Аранђеловац.
01-003415-2022
Решењем ПС Прешево број 205-177/21 од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007292695 издата од ПС
Прешево на име Миљковић Марјан, Стрезовце, Прешево.
01-003416-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2245/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009855685 издата од ПС Земун на име Рапаић Радмила, Земун,
Београд –Земун.
01-003417-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2243/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003788746 издата од ПС Нови Београд на име Живков Марко,
Земун, Београд –Земун.
01-003418-2022
Решењем ПС Аранђеловац број 205-4180529-21 од
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00527466
издата од ПС Аранђеловац на име Ризнић Љаљана, Аранђеловац, Аранђеловац.
01-003419-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2242/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010570204 издата од ПС Нови Београд на име Шљукић Лука,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003420-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2234/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004939744 издата од ПС Нови Београд на име Стевановић Весна, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003421-2022
Решењем ПС Беочин број 205-5-78-21 од 10.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009330157 издата од ПС
Беочин на име Штебл Нада, Черевић, Беочин. 01-003422-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2238/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003861946 издата од ПС Нови Београд на име Илић Радинка,
Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003423-2022
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-590 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 4977879 издата од
ППУ Зрењанин на име Михајлов Зоран, Елемир, Зрењанин.
01-003424-2022
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-589 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007355291 издата од
ППУ Зрењанин на име Халас Андраш, Бело Блато, Зрењанин.
01-003425-2022
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-588 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0049223735 издата
од ППУ Зрењанин на име Мијатов Горан, Зрењанин, Зрењанин.
01-003426-2022
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-587 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10232151 издата од
ППУ Зрењанин на име Гроздан Давор, Зрењанин, Зрењанин.
01-003427-2022
Решењем ПС Беочин број 205-2-81-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003521357 издата од ПС
Беочин на име Петровић Марко, Свилош, Беочин.
01-003428-2022
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-586 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009857692 издата од
ППУ Зрењанин на име Лацков Миланка, Орловат, Зрењанин.
01-003429-2022
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-585 од 08.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010403844 издата од
ППУ Зрењанин на име Добаи Дејан, Клек, Клек. 01-003430-2022
Решењем ПС Аранђеловац број 205-49026-21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0108887326 издата од
ПС Аранђеловац на име Костић Дејан, Раниловић, Аранђеловац.
01-003431-2022
Решењем ПС Медвеђа број 205-4257-21 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007039505 издата од ПС
Медвеђа на име Павловић Наташа, Медвеђа, Медвеђа.
01-003432-2022
Решењем ПС Коцељева број 205-48125 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009447095 издата од ПС
Коцељева на име Јовић Лепосава, Голочело, Коцељева.
01-003433-2022
Решењем ПС Ковачица број 205-150-21 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008997913 издата од ПС
Ковачица на име Михајловић Санела, Падина, Ковачица.
01-003434-2022
Решењем ПС Ковачица број 205-1-147-21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10480568 издата од
ПС Ковачица на име Вујичин Ђура, Црепаја, Ковачица.
01-003435-2022
Решењем ПС Блаце број 205-48702-21 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009992281 издата од ПС
Блаце на име Стојковић Ђорђевић Милица, Блаце, Блаце.
01-003436-2022
Решењем ПС Ада број 205-37-57-2021 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01187720 издата од ПС
Ада на име Јеремић Грозда, Ада, Ада.
01-003437-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1711/21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009846094 издата од
ПУ Смедерево на име Перић Живорад, Смедерево, Смедерево.
01-003438-2022
Решењем ПУ Прокупље број 205-244-21 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0058050117 издата од ПУ
Прокупље на име Ристић Слободанка, Прокупље, Прокупље.
01-003439-2022
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Решењем ПУ Смедерево број 205-1708/21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008906790 издата од
ПУ Смедерево на име Васић Данијела, Смедерево, Смедерево.
01-003440-2022
Решењем ПУ Прокупље број 205-146-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011473307 издата од
ПУ Прокупље на име Тасковић Гордана, Горња Стражава, Прокупље.
01-003441-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1388/21 од 09.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005412347 издата од ПУ
Смедерево на име Петровић Радиша, Мала Крсна, Смедерево.
01-003442-2022
Решењем ПУ Прокупље број 205-248-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009394639 издата од ПУ
Прокупље на име Радисављевић Раденко, Прокупље, Прокупље.
01-003443-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1659 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007143382 издата од ПУ
Смедерево на име Бабић Лука, Смедерево, Смедерево.
01-003444-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-2859-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10689062 издата од
ПУ Лесковац на име Илић Александра, Лесковац, Лесковац.
01-003445-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.2-813/21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005845893 издата од
ПС Савски Венац на име Зарић Миодраг, Београд, Београд.
01-003446-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.2-2-817/2021
од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009103985 издата од ПС Савски Венац на име Талијан Јелена,
Београд, Београд.
01-003447-2022
Решењем ПС Савски Венац број 205.2-816/21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005707384 издата од
ПС Савски Венац на име Ђурђевић Горан, Београд, Београд –
Нови Београд.
01-003448-2022
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-123/21 од 11.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006846214 издата од ПС
Жабаљ на име Ћоћкало Никола, Жабаљ, Жабаљ. 01-003449-2022
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-124/21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010877112 издата од ПС
Жабаљ на име Ердевик Здравко, Чуруг, Жабаљ. 01-003450-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1160 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00761501 издата од ПУ
Београд на име Петровић Марина, Раковица, Београд.
01-003451-2022
Решењем ПУ Јагодина ПС Деспотовац број 205-6289/21
од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006938448 издата од ПС Деспотовац на име Петровић Ненад,
Бојник, Деспотовац.
01-003452-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1159 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0824202 издата од ПС
Раковица на име Стајић Данка, Раковица, Београд.
01-003453-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1172 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007932085 издата од ПС
Раковица на име Ђинђић Љубинко, Раковица, Београд.
01-003454-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1158 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007119065 издата од ПС
Раковица на име Поповић Душан, Раковица, Београд.
01-003455-2022
Решењем ПУ Јагодина ПС Деспотовац број 205-6227/21
од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006656321 издата од ПС Деспотовац на име Миловановић Ва01-003456-2022
лентина, Ломинци, Деспотовац.
Решењем ПУ Јагодина ПС Деспотовац број 205-6262/21
од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004833286 издата од ПС Деспотовац на име Босијоковић Драган,
Ресавица, Деспотовац.
01-003457-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-418 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005029590 издата од ПС
Сурчин на име Дмитровић Стефан, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003458-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1173 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006814639 издата од ПС
Раковица на име Вељковић Миодраг, Раковица, Београд.
01-003459-2022
Решењем ПС Раковица број 205-2-1165 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0112316799 издата од
ПС Раковица на име Стефановић Ђуро, Раковица, Београд.
01-003460-2022
Решењем ПС Раковица број 205-2-1164-21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00500922 издата од
ПС Раковица на име Шљука Андреа, Чукарица, Београд.
01-003461-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-421 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009955009 издата од ПС
Сурчин на име Милић Сандра, Бољевци, Сурчин.
01-003462-2022
Решењем ПС Раковица број 205-2-1147 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004995455 издата од ПС
Раковица на име Рајић Ката, Раковица, Београд. 01-003463-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1152 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005185220 издата од ПС
Раковица на име Робић Марија, Раковица, Београд.
01-003464-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-422 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005145633 издата од ПС
Сурчин на име Пантовић Срећко, Бољевци, Сурчин.
01-003465-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-420 од 19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009666159 издата од ПС
Сурчин на име Николић Александра, Београд, Београд.
01-003466-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1136-21 од 28.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003855366 издата од
ПС Звездара на име Недељковић Милош, Раковица, Београд.
01-003467-2022
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Решењем ПС Раковица број 205.2-1186-21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008090092 издата од
ПС Раковица на име Рикић Миладин, Раковица, Београд.
01-003468-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1184-21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0089585447 издата
од ПС Раковица на име Милинковић Иван, Раковица, Београд.
01-003469-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-11080-21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01046257 издата од
ПС Раковица на име Благојевић Стојанка, Раковица, Београд.
01-003470-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1175-21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003806234 издата
од ПС Вождовац на име Миливојевић Владимир, Раковица, Београд.
01-003471-2022
Решењем ПС Мајданпек број 205-798 од 25.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 8008768 издата од ПС
Мајданпек на име Чоконовић Дејан, Мајданпек, Мајданпек.
01-003472-2022
Решењем ПС Мајданпек број 205-8793-21 од 25.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 4767882 издата од
ПС Мајданпек на име Влатковић Зоран, Доњи Милановац, Мајданпек.
01-003473-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1193-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008813304 издата од
ПС Раковица на име Бунић Сретен, раков, Београд.
01-003474-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1189-21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 1086338958 издата
од ПС Раковица на име Савић Драгољуб, Раковица, Београд.
01-003475-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Баточина број 205-8-63/2021
од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
6595760 издата од ПС Баточина на име Маринковић Драган, Брзан, Баточина.
01-003476-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1195-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011526738 издата од
ПС Раковица на име Шоја Ружица, Чукарица, Београд.
01-003477-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Баточина број 205-8-62/2021
од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
5555720 издата од ПС Баточина на име Максимовић Владимир,
Прњавор, Баточина.
01-003478-2022
Решењем ПС Раковица број 205-2-1156-21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010775675 издата од
ПС Раковица на име Лукић Љубиша, Раковица, Београд.
01-003479-2022
Решењем ПС Раковица број 205-.2-1191-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010572020 издата од ПС
Раковица на име Пивић Лука, Раковица, Београд. 01-003480-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1192-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005372153 издата од
ПС Барајево на име Матијашевић Бранимир, Раковица, Београд.
01-003481-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Лапово број 205-12/2012 од 09.03.2020 проглашава се неважећим лична карта број
003215081 издата од ПС Лапово на име Петровић Гордана, Лапово, Лапово.
01-003482-2022
Решењем ПС Љубовија број 010649501 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010649501 издата од ПС
Љубовија на име Лукић Владимир, Љубовија, Љубовија.
01-003483-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1141 од 19.12.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007653452 издата од ПС
Раковица на име Милосављевић Александра, Раковица, Београд.
01-003484-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1138 од 28.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00446530 издата од ПС
Раковица на име Радовановић Борис, Вождовац, Београд.
01-003485-2022
Решењем ПС Љубовија број 010887164 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010887164 издата од ПС
Љубовија на име Митровић Лука, Љубовија, Љубовија.
01-003486-2022
Решењем ПС Љубовија број 004506753 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004506753 издата од ПС
Љубовија на име Ђорђић Дејан, Љубовија, Љубовија.
01-003487-2022
Решењем ПС Љубовија број 008748986 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008748986 издата од ПС
Љубовија на име Васић Драгица, Љубовија, Љубовија.
01-003488-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1140 од 29.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01072265 издата од ПС
Раковица на име Езгета Мирјана, Раковица, Београд.
01-003489-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1132 од 26.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01089970 издата од ПС Раковица на име Рачић Здравка, Раковица, Београд.
01-003490-2022
Решењем ПС Љубовија број 004160661 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004160661 издата од ПС
Љубовија на име Ковачевић Лепосава, Љубовија, Љубовија.
01-003491-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-269-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007975977 издата од ПС
Барајево на име Јеремић Горица, Шиљаковац, Барајево.
01-003492-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-271-2021 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008500176 издата од
ПС Барајево на име Јањић Милена, Нови Београд, Београд.
01-003493-2022
Решењем ПС Љубовија број 009145868 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009145868 издата од ПС
Љубовија на име Панић Рада, Љубовија, Љубовија.
01-003494-2022
Решењем ПС Барајево број 205.1-270-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008683901 издата од ПС
Барајево на име Павловић Миломир, Барајево, Барајево.
01-003495-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-459-2021 од
15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009135196 издата од ПС Младеновац на име Лукић Добрила,
Велика Крсна, Младеновац.
01-003496-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-881/21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005448083 издата од
ПС Стари Град на име Савић Лука, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003497-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-882/21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010451470 издата од
ПС Стари Град на име Пухаловић Марко, Београд, Сурчин.
01-003498-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-865/21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009267004 издата од
ПС Стари Град на име Стошевски Мирјана, Београд, Београд.
01-003499-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-458-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00995248 издата од
ПС Младеновац на име Тасић Госпођинка, Мушутиште, Сува
Река.
01-003500-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-457-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 1049642735 издата
од ПС Младеновац на име Радојевић Марко, Младеновац, Младеновац.
01-003501-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-885/21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007058425 издата од
ПС Стари Град на име Вуисић Мирјана, Београд, Београд.
01-003502-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-456-2021 од
13.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0058198080 издата од ПС Младеновац на име Ковачевић Дивна,
Младеновац, Младеновац.
01-003503-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-455 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005308405 издата од
ПС Младеновац на име Филиповић Слађана, Младеновац, Младеновац.
01-003504-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-884/21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009363692 издата од
ПС Стари Град на име Прековић Марина, Београд, Београд.
01-003505-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-454-2021 од
12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 03585173
издата од ПС Младеновац на име Иванов Мила, Младеновац,
Младеновац.
01-003506-2022
Решењем ПС Рача број 2058-21-29 од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009785440 издата од ПС Рача
на име Славковић Никола, Сепци, Рача.
01-003507-2022
Решењем ПС Лозница број 205-87-427-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10914113 издата од
ПС Лозница на име Бабић Зорица, Л. Шор, Лозница.
01-003508-2022
Решењем ПС Лозница број 2058-420-21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 014734780 издата од ПС
Лозница на име Перишић Јована, Стража, Лозница.
01-003509-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-883/21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007431233 издата од
ПС Стари Град на име Ковачевић Вера, Београд, Београд.
01-003510-2022
Решењем ПС Лозница број 2058-422-2021 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009871541 издата од
ПС Лозница на име Томић Ивана, Клупци, Лозница.
01-003511-2022
Решењем ПС Лозница број 2058-8-426-21 од 15.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0081525658 издата
од ПС Лозница на име Радосављевић Олга, Цикоте, Лозница.
01-003512-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-878/21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005202828 издата
од ПС Стари Град на име Ђорђевић Ружица, Београд, Београд –
Нови Београд.
01-003513-2022
Решењем ПС Лозница број 205-8-423-2021 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 80500032 издата од
ПС Лозница на име Јосић Миодраг, Слатина, Лозница.
01-003514-2022
Решењем ПС Лозница број 205-8-415-21 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 92612368 издата од ПС
Лозница на име Симић Мара, Л. Поље, Лозница. 01-003515-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.8-877/21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010014632 издата од
ПС Стари Град на име Пилетић Нађа, Београд, Београд.
01-003516-2022
Решењем ПС Лозница број 2058-424-2021 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004345282 издата од
ПС Лозница на име Илић Станко, Л. Поље, Лозница.
01-003517-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-876/21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008953413 издата од
ПС Стари Град на име Вуксановић Петар, Београд, Београд.
01-003518-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2241/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004757055 издата од ПС Нови Београд на име Ђурђевић Милица, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003519-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2226/21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006935415 издата од ПС Нови Београд на име Благојевић Љиљана, Нови Београд, Београд –Нови Београд.
01-003520-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-155-21 од 20.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10983683 издата од
ПС Чукарица на име Милић Вања, Чукарица, Београд.
01-003521-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-425 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009269589 издата од ПС
Сурчин на име Вучетић Душанка, Нови Београд, Сурчин.
01-003522-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-419 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009595587 издата од ПС
Вождовац на име Шаћири Исај, Нови Београд, Београд –Нови
Београд.
01-003523-2022
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Решењем ПС Сурчин број 205.2-423 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011100227 издата од ПС
Сурчин на име Лалић Стева, Добановци, Сурчин.
01-003524-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-2141-2021 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007016090 издата од
ПС Чукарица на име Лачков Ђорђе, Земун, Београд.
01-003525-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-424 од 13.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006383651 издата од ПС
Земун на име Гудај Мирвете, Сурчин, Сурчин. 01-003526-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2142-2021
од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
106383954 издата од ПС Нови Београд на име Стаменковић Бориша, Нови Београд, Београд.
01-003527-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-880/21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004142693 издата од
ПС Стари Град на име Гојковић Мирна, Раковица, Београд.
01-003528-2022
Решењем ПС Нови Београд број 2205.2-2143-21 од
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0072050462 издата од ПС Нови Београд на име Ђорђевић Дејан,
Нови Београд, Београд.
01-003529-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-427 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006192143 издата од ПС
Обреновац на име Кашиковић Момчило, Барич, Обреновац.
01-003530-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.-879/21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010754722 издата од
ПС Стари Град на име Живковић Ана, Београд, Београд.
01-003531-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-426 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010109851 издата од ПС
Сурчин на име Гавриловић Љубинка, Петровчић, Сурчин.
01-003532-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2153/2021
од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007868269 издата од ПС Нови Београд на име Младеновић Љубинка, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003533-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2156/2021
од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005097405 издата од ПС Нови Београд на име Јовановић Оливера, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003534-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2145/2021 од
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011051818
издата од ПС Нови Београд на име Савинов Афродита, Београд,
Београд –Нови Београд.
01-003535-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205-2-2135/21 од
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011419247
издата од ПС Нови Београд на име Ћубић Борко, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003536-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-463/2021 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005124954 издата од ПС Младеновац на име Кандић Алексан01-003537-2022
дар, Младеновац, Младеновац.
Решењем ПС Младеновац број 007920005 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007920005 издата од
ПС Младеновац на име Антонијевић Томислав, Ковачевац, Младеновац.
01-003538-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2133/21 од
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004277432 издата од ПС Нови Београд на име Вуковић Милојка,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003539-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-461/2021 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003740612 издата од ПС Младеновац на име Јанићијевић Славица, Младеновац, Младеновац.
01-003540-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2151/21 од
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005536545 издата од ПС Нови Београд на име Недељковић Гордана, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003541-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-460/2021 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010298537 издата од ПС Младеновац на име Шавелић Жељко,
Велика Хоча, Ораховац.
01-003542-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-821/21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010101498 издата од
ПС Савски венац на име Бијелић Сара, Савски венац, Београд.
01-003543-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2150/21 од
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010853625 издата од ПС Нови Београд на име Марић Ена, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003544-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-820/21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011167011 издата од
ПС Савски венац на име Ђуровић Соња, Савски венац, Београд.
01-003545-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-819/21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010431514 издата
од ПС Сурчин на име Петровић Саша, Нови Београд, Београд –
Нови Београд.
01-003546-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2144/21 од
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
011221891 издата од ПС Нови Београд на име Михаиловић Зорица, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003547-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2152/21 од
05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005251988 издата од ПС Нови Београд на име Ранђеловић Бранка, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003548-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-818/21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010775422 издата од
ПС Савски венац на име Јанковић Кристина, Савски венац, Београд.
01-003549-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2119/21 од
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006009275 издата од ПС Нови Београд на име Попарић Љубиша,
Раковица, Београд.
01-003550-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 224/2021 од
14.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006842089 издата од ПС Алексинац на име Андријевић Милан,
Алексинац, Алексинац.
01-003551-2022

11. II 2022. /
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 260/2021 од
22.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0090525541 издата од ПС Алексинац на име Милошевић Мића,
Глоговица, Алексинац.
01-003552-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 25/2021 од
16.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010688898 издата од ПС Алексинац на име Ђурић Марко, Житковац, Алексинац.
01-003553-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 143/2021 од
24.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008975319 издата од ПС Алексинац на име Јанковић Ранко, Горњи Крупац, Алексинац.
01-003554-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 216/2021 од
09.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009400244 издата од ПС Алексинац на име Антић Јованка, Алексиначки Рудник, Алексинац.
01-003555-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2764 од 22.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10807510 издата од ПУ
Нови Сад на име Јеромела Тина, Нови Сад, Нови Сад.
01-003556-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2673 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4349385 издата од ПС
Сремски Карловци на име Јовић Славољуб, Сремски Карловци,
Сремски Карловци.
01-003557-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 262/2021 од
22.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007403107 издата од ПС Алексинац на име Станковић Миодраг,
Брадарац, Алексинац.
01-003558-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2711 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9845979 издата од ПУ
Нови Сад на име Градина Немања, Нови Сад, Нови Сад.
01-003559-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-397 од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011061742 издата од ПС Лазаревац на име Мартиновић Иван, Зеоке, Лазаревац. 01-003560-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 306/2021 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010227984 издата од ПС Алексинац на име Дејановић Далибор,
Дражевац, Алексинац.
01-003561-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 155/2021 од
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006939723 издата од ПС Алексинац на име Митић Иван, Алексинац, Алексинац.
01-003562-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-396/21 од 18.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007033996 издата од
ПС Лазаревац на име Марјановић Мирослав, Дрен, Лазаревац.
01-003563-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1436/2021 од 26.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009829811 издата
од ПС Савски венац на име Чубриловић Ненад, Вождовац, Београд.
01-003564-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 308/2021 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010263499 издата од ПС Алексинац на име Саитовић Љубо,
Алексинац, Алексинац.
01-003565-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1468/2021 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005069453 издата од
ПС Врачар на име Вучуровић Дамјан, Савски венац, Београд.
01-003566-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 264/2021 од
22.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011030443
издата од ПС Алексинац на име Николић Даница, Вакуп, Алексинац.
01-003567-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1434/21 од 26.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010884349 издата од
ПС Вождовац на име Михаиловић Љиљана, Пиносава, Пиносава.
01-003568-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1433/21 од 26.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005405401 издата од
ПС Вождовац на име Стојановић Станимирка, Вождовац, Београд.
01-003569-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 263/2021 од
22.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009609825 издата од ПС Алексинац на име Вукадиновић Миланка, Алексинац, Алексинац.
01-003570-2022
Решењем ПС Вождовац број 205-21213/21 од 09.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003969159 издата од
ПС Вождовац на име Николић Игор, Вождовац, Београд.
01-003571-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 265/2121 од
22.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004539792 издата од ПС Алексинац на име Цвијић Јасмина,
Алексиначки Рудник, Алексинац.
01-003572-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 274/2021 од
28.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
011186327 издата од ПС Алексинац на име Стефановић Слађан,
Горње Сухотно, Алексинац.
01-003573-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 285/2021 од
14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008089906 издата од ПС Алексинац на име Милић Ненад, Моравац, Алексинац.
01-003574-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 286/2021 од
14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005257694 издата од ПС Алексинац на име Милојевић Срђан,
Алексинац, Алексинац.
01-003575-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 267/2021 од
24.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009974724 издата од ПС Алексинац на име Стојичић Никола,
Глоговица, Алексинац.
01-003576-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 295/2021 од
26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003645489 издата од ПС Алексинац на име Пауновић Биљана,
Суботинац, Алексинац.
01-003577-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 300/2021 од
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010923049 издата од ПС Алексинац на име Wendel Alexandar,
Алексинац, Алексинац.
01-003578-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 211/2021 од
06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004979010 издата од ПС Алексинац на име Љубишевић Ванеса,
Алексинац, Алексинац.
01-003579-2022
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Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 221/2021 од
10.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009908263 издата од ПС Алексинац на име Станковић Немања,
Алексинац, Алексинац.
01-003580-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 220/2021 од
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011112532
издата од ПС Алексинац на име Петковић Владан, Алексинац,
Алексинац.
01-003581-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 212/2021 од
06.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007347355 издата од ПС Алексинац на име Антић Горча, Алексинац, Алексинац.
01-003582-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 213/2021 од
07.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005698903 издата од ПС Алексинац на име Алиов Шора, Алексинац, Алексинац.
01-003583-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 200/2021 од
23.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004100059 издата од ПС Алексинац на име Ђорђевић Слободан,
Лоћика, Алексинац.
01-003584-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 271/2021 од
27.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004187678 издата од ПС Алексинац на име Јовановић Александар, Бован, Алексинац.
01-003585-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2140-21 од
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004044871 издата од ПС Вождовац на име Лазаревић Александра, Нови, Београд.
01-003586-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 268/2021 од
27.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009577352 издата од ПС Алексинац на име Богдановић Благица,
01-003587-2022
Рсовац, Алексинац.
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2139-21 од
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0048028682 издата од ПС Нови Београд на име Ћорић Ана, Нови
Београд, Београд.
01-003588-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1317-21 од
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00511298
издата од ПС Нови Београд на име Љујић Азра, Нови Београд,
Београд.
01-003589-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2698 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007054185 издата од ПУ
Нови Сад на име Прело Љубица, Нови Сад, Нови Сад.
01-003590-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2136-2021
од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010650297 издата од ПС Нови Београд на име Лазовић Анастасија, Нови Београд, Београд.
01-003591-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 256/2021 од
16.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007941934 издата од ПС Алексинац на име Марковић Душан,
Трњане, Алексинац.
01-003592-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2676 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007423481 издата од ПУ
Нови Сад на име Боснић Александра, Руменка, Нови Сад.
01-003593-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2682 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004624755 издата од ПУ
Нови Сад на име Павлов Гордана, Нови Сад, Нови Сад.
01-003594-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 281/2021 од
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010236657 издата од ПС Алексинац на име Митић Денка, Рсовац, Алексинац.
01-003595-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2693 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 6548633 издата од ПУ
Нови Сад на име Родић Пејин Уна, Нови Сад, Нови Сад.
01-003596-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 280/2021 од
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009270233 издата од ПС Алексинац на име Миленковић Миодраг, Бобовиште, Алексинац.
01-003597-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 282/2021 од
14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009291446 издата од ПС Алексинац на име Живановић Маријана, Алексинац, Алексинац.
01-003598-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2691 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10912195 издата од ПУ
Нови Сад на име Ковачевић Ирина, Нови Сад, Нови Сад.
01-003599-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2132 од 03.12.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10244155 издата од
ПС Нови Београд на име Илић Илија, Нови Београд, Београд.
01-003600-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 283/2021 од
14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009500082 издата од ПС Алексинац на име Милојевић Радослав,
Катун, Алексинац.
01-003601-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 284/2021 од
14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004336994 издата од ПС Алексинац на име Ђорђевић Стефан,
Моравац, Алексинац.
01-003602-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2680 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003128744 издата од ПУ Нови
Сад на име Беновић Стана, Нови Сад, Нови Сад. 01-003603-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2132 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010244155 издата од
ПС Нови Београд на име Илић Илија, Нови Београд, Београд.
01-003604-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2131-21 од
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00124178
издата од ПС Нови Београд на име Динчић Милорад, Нови Београд, Београд.
01-003605-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2146-21 од
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0052432493 издата од ПС Нови Београд на име Бошњаковић Давор, Нови Београд, Београд.
01-003606-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2706 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007463701 издата од ПУ Нови
Сад на име Ћојдер Сања, Нови Сад, Нови Сад.
01-003607-2022
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Решењем ПС Чукарица број 205.2-1470-2021 од 27.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0060004947 издата
од ПС Чукарица на име Михаиловић Љубомир, Чукарица, Београд.
01-003608-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2701 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003576884 издата од ПУ
Нови Сад на име Попара Драгана, Нови Сад, Нови Сад.
01-003609-2022
Решењем ПС Нова Црња број 04-205-1018-21 од 21.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009940116 издата од
ПС Нова Црња на име Станислава Томин, Српска Црња, Српска
Црња.
01-003610-2022
Решењем ПС Лозница број 205-8-414-21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0124793 издата од ПС
Лозница на име Матић Милица, Лозница, Лозница.
01-003611-2022
Решењем ПС Лозница број 205-8-384-21 од 20.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7880235 издата од ПС
Лозница на име Рељић Марија, Лозница, Лозница.
01-003612-2022
Решењем ПС Лозница број 2058-401-21 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 49178977 издата од ПС
Лозница на име Чолић Драгица, Лозница, Лозница.
01-003613-2022
Решењем ПС Лозница број 205-8-402-21 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10432410 издата од ПС
Лозница на име Андрић Јелена, Лозничко поље, Лозница.
01-003614-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 288/2021 од
19.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010104025 издата од ПС Алексинац на име Мирковић Стефан,
Витковац, Алексинац.
01-003615-2022
Решењем ПС Лозница број 2058-407-21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 1066317 издата од ПС
Лозница на име Петровић Драгослав, Бања Ковиљача, Лозница.
01-003616-2022
Решењем ПС Лозница број 2058-394-21 од 28.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007322887 издата од ПС Лозница на име Андрић Славица, Лешница, Лозница. 01-003617-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2690 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010258393 издата од ПУ Нови
Сад на име Ћакић Новак, Нови Сад, Нови Сад.
01-003618-2022
Решењем ПС Лозница број 2058-405-21 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5879878 издата од ПС
Лозница на име Васић Ђурађ, Клупци, Лозница. 01-003619-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2714 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006541009 издата од ПУ
Нови Сад на име Јордаковић Радмила, Нови Сад, Нови Сад.
01-003620-2022
Решењем ПС Инђија број 2057-218-21 од 19.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006897376 издата од ПС
Инђија на име Јовановић Љубиша, Бешка, Инђија.
01-003621-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2712 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007990778 издата од ПУ
Нови Сад на име Дивјаковић Ђорђе, Нови Сад, Нови Сад.
01-003622-2022
Решењем ПС Варварин број 205-00903867 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009043867 издата од
ПС Варварин на име Милетић Мирољуб, Мала Крушевица, Крушевац.
01-003623-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 289/2021 од
20.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010206471 издата од ПС Алексинац на име Миловановић Лазар,
Лужане, Алексинац.
01-003624-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 292/2021 од
25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010340133 издата од ПС Алексинац на име Станковић Драгиша,
Прћиловица, Алексинац.
01-003625-2022
Решењем ПС Бечеј број 205-172-2021 од 20.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 102845237 издата од ПС
Бечеј на име Пољак Атила, Бачко Градиште, Бечеј.
01-003626-2022
Решењем ПС Бечеј број 205-180-2021 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 3712263 издата од ПС
Бечеј на име Коломпар Роберт, Бачко Петрово Село, Бечеј.
01-003627-2022
Решењем ПС Бечеј број 541577 од 08.11.2021 проглашава
се неважећим лична карта број 5411577 издата од ПС Бечеј на
име Гортва Гизела, Бечеј, Бечеј.
01-003628-2022
Решењем ПС Бечеј број 205-173-2021 од 21.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 6229737 издата од ПС
Бечеј на име Голуб Мирослав, Бачко Градиште, Бечеј.
01-003629-2022
Решењем ПС Врбас број 205-47-241-21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 11195091 издата од ПС
Врбас на име Стокић Марко, Врбас, Врбас.
01-003630-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 290/2021 од
21.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010912569 издата од ПС Алексинац на име Костић Бојан, Прћиловица, Алексинац.
01-003631-2022
Решењем ПС Врбас број 205-47-235-21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 205-47-235-21 издата од
ПС Врбас на име Дробњак Младен, Врбас, Врбас. 01-003632-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 293/2021 од
25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009676342 издата од ПС Алексинац на име Јевтић Кристина,
Алексинац, Алексинац.
01-003633-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 294/2021 од
26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009840164 издата од ПС Алексинац на име Фератовић Мирјана,
Алексинац, Алексинац.
01-003634-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2167/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005655723 издата од ПС Нови Београд на име Раденковић Јелица, Добановци, Сурчин.
01-003635-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2171/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007697190 издата од ПС Нови Београд на име Миленковић Лепосава, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003636-2022
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Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2175/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010516605 издата од ПС Нови Београд на име Крстић Стефан,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003637-2022
Решењем ПС Врбас број 205-47-21 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10633523 издата од ПС Врбас на име Јанош Гуљаш, Куцура, Врбас.
01-003638-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2172/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004196324 издата од ПС Нови Београд на име Дробњаковић Никола, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003639-2022
Решењем ПС Инђија број 205-4-219-21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009810013 издата од ПС
Инђија на име Јовановић Драгорад, Нови Сланкамен, Инђија.
01-003640-2022
Решењем ПС Инђија број 205-7-220-21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004483034 издата од ПС
Инђија на име Павловић Станимир, Марадик, Инђија.
01-003641-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2181/21 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009951087 издата од ПС Нови Београд на име Плазинић Катарина, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003642-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2184/21 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010002677 издата од ПС Нови Београд на име Игњатовић Стојанка, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003643-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2186/21 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005445133 издата од ПС Нови Београд на име Вујадиновић Јелка, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003644-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2185/21 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006386335 издата од ПС Нови Београд на име Вранић Славица,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003645-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1054-21 од 20.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01587025 издата од
ПС Звездара на име Малевић Мира, Вождовац, Београд.
01-003646-2022
Решењем ПС Вождовац број 054 од 24.11.2021 проглашава
се неважећим лична карта број 008183054 издата од ПС Вождовац на име Кнежевић Милан, Вождовац, Београд.
01-003647-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2182/2021
од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006235026 издата од ПС Нови Београд на име Стошић Андреј,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003648-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1514-20 од 28.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01008677 издата од
ПС Вождовац на име Цветковић Снежана, Вождовац, Београд.
01-003649-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2183/21 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008381444 издата од ПС Нови Београд на име Филиповић Мирјана, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003650-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1277-21 од 23.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0074165669 издата
од ПС Земун на име Старчевић Катарина, Земун, Београд.
01-003651-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2188/21 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0101860718 издата од ПС Нови Београд на име Мијатовић Милош, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003652-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1794-21 од 28.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008725788 издата од
ПС Лозница на име Павловић Марко, Вождовац, Београд.
01-003653-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1190-21 од 22.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0099645432 издата
од ПС Вождовац на име Срдић Тамара, Вождовац, Београд.
01-003654-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2189/21 од
09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010205462 издата од ПС Нови Београд на име Глишић Драгослав, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003655-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1253-21 од 03.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00987752379 издата
од ПС Вождовац на име Станимировић Гордана, Вождовац, Београд.
01-003656-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2166/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003426890 издата од ПС Нови Београд на име Секуловић Зоран,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003657-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1256-2021 од 22.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007530449 издата од
ПС Бојник на име Благотић Фадила, Вождовац, Београд.
01-003658-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-827-2021 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005485169 издата од
ПС Земун на име Црноглавац Дејан, Вождовац, Београд.
01-003659-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2168/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010394610 издата од ПС Нови Београд на име Косић Петар, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003660-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-435-2021 од 08.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005615567 издата од
ПС Вождовац на име Ђурић Љубан, Вождовац, Београд.
01-003661-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-313-21 од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004383193 издата од ПС
Вождовац на име Церић Наила, Звездара, Београд. 01-003662-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2165/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011289853
издата од ПС Нови Београд на име Маринковић Жаклина, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003663-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2169/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008209786 издата од ПС Нови Београд на име Дорић Маја, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003664-2022

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2173/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006852823 издата од ПС Нови Београд на име Андрић Бранислав, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003665-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2683 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4898730 издата од ПУ
Нови Сад на име Тркуља Недељко, Нови Сад, Нови Сад.
01-003666-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2174/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007744203 издата од ПС Нови Београд на име Милетић Љубица,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003667-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2686 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010638901 издата од ПУ
Нови Сад на име Арсењев Алексеј, Нови Сад, Нови Сад.
01-003668-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2705 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 11069406 издата од ПУ
Нови Сад на име Драгољевић Ристе, Нови Сад, Нови Сад.
01-003669-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2170/2021
од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005946884 издата од ПС Нови Београд на име Јанкуцић Ненад,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003670-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1182-21 од 21.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008966058 издата од ПС
Вождовац на име Крагујевац, Вождовац, Београд. 01-003671-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2176/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008669655 издата од ПС Нови Београд на име Милић Драган,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003672-2022
Решењем ПС Вождовац број 205-2-255-21 од 18.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008715724 издата од
ПС Вождовац на име Марјановић Крунислава, Вождовац, Београд.
01-003673-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-29-21 од 11.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0070230899 издата
од ПС Вождовац на име Клајић Бојан, Вождовац, Београд.
01-003674-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1468/21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00369805 издата од
ПС Вождовац на име Кнежевић Јасмина, Нови Београд, Београд.
01-003675-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1077-21 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009622892 издата од
ПС Вождовац на име Крејовић Лука, Вождовац, Београд.
01-003676-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2177/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010581372 издата од ПС Нови Београд на име Ђоковић Маријана, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003677-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-902-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00515905 издата од
ПС Вождовац на име Лазаревић Божица, Вождовац, Београд.
01-003678-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-512-2021 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0063026143 издата
од ПС Вождовац на име Кабић Предраг, Звездара, Београд.
01-003679-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2180/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010041428 издата од ПС Нови Београд на име Рамић Јоханн,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003680-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-637-21 од 27.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010728510 издата од
ПС Раковица на име Лазаревић Урош, Вождовац, Београд.
01-003681-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2178/2021
од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007936121 издата од ПС Нови Београд на име Глигоревић Радмила, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003682-2022
Решењем ПС Куршумлија број 205-47350-21 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01283425 издата од
ПС Звездара на име Јанковски Лили, Пролом, Куршумлија.
01-003683-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2178/21 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006518398 издата од ПС Нови Београд на име Јелић Милица,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003684-2022
Решењем ПС Чока број 205-63-42-21 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007455345 издата од ПС Чока на
име Поповић Милена, Пролом, Куршумлија.
01-003685-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2196/21 од
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007692128 издата од ПС Нови Београд на име Цукавац Александра, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003686-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2194/21 од
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009671366 издата од ПС Нови Београд на име Кадрић Тихи, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003687-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2192 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008323119 издата од ПС
Нови Београд на име Петровић Симонида, Београд, Сремчица.
01-003688-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2197/21 од
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010012288 издата од ПС Нови Београд на име Станојевић Милан, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003689-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2193/2021
од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005046606 издата од ПС Нови Београд на име Корачак Радмила,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003690-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2195/21 од
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010894824 издата од ПС Нови Београд на име Тописировић Огњен, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003691-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2154/2021
од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005901025 издата од ПС Нови Београд на име Васић Снежана,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003692-2022
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Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2159/21 од
05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004666870 издата од ПС Нови Београд на име Поповић Вера,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003693-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2160/21 од
05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006559386 издата од ПС Нови Београд на име Јовић Светолик,
Београд, Београд –Звездара.
01-003694-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.6-2161/21 од
06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006291041 издата од ПС Нови Београд на име Поповић Бојка,
Београд, Београд.
01-003695-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2164/2021
од 06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005381326 издата од ПС Нови Београд на име Страхиновић Драган, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003696-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2162/2021
од 06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009882461 издата од ПС Нови Београд на име Јовановић Никола,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003697-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2163/2021
од 06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004961610 издата од ПС Нови Београд на име Поповић Богдан,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003698-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2149/21 од
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004162929 издата од ПС Нови Београд на име Шоргић Марина,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003699-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2148/21 од
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003917252 издата од ПС Нови Београд на име Поповић Соња,
Београд, Београд –Нови Београд.
01-003700-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2147/21 од
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0075288099 издата од ПС Нови Београд на име Стојковић Славомир, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003701-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2158/21 од
05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007640629 издата од ПС Нови Београд на име Ђорђевић Катарина, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003702-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2155/21 од
05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009956299 издата од ПС Нови Београд на име Аранђеловић
Александра, Београд, Београд –Нови Београд.
01-003703-2022
Решењем ПС Нови Београд број 006941376 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006941376 издата од
ПС Нови Београд на име Мариновић Ведрана, Београд, Београд.
01-003704-2022
Решењем ПС Врачар број 205.2-918-21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004949030 издата од ПС
Врачар на име Соро Слободан, Врачар, Београд. 01-003705-2022
Решењем ПС Врачар број 205.2-919-21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 103086879 издата од ПС Врачар на име Петровић Теодора, Врачар, Београд.
01-003706-2022
Решењем ПС Врачар број 205.-2-920-21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009954991 издата од ПС Врачар на име Дутина Драгана, Звездара, Београд.
01-003707-2022
Решењем ПС Врачар број 205.2-921 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010352245 издата од ПС
Врачар на име Јанковић Мила, Врачар, Београд. 01-003708-2022
Решењем ПС Врачар број 205.2-922 од 03.11.2021 проглашава
се неважећим лична карта број 01564438 издата од ПС Врачар на
име Пандуровић Савка, Нови Београд, Београд.
01-003709-2022
Решењем ПУ Краљево број 205--683-2021 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006521726 издата од
ПУ Краљево на име Крсмановић Живота, Мрсаћ, Краљево.
01-003710-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-684-2021 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008583834 издата од
ПУ Краљево на име Ровчанини Миле, Витковац, Краљево.
01-003711-2022
Решењем ПС Врачар број 205.2-910 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004377069 издата од ПС
Врачар на име Херљевић Душанка, Врачар, Београд.
01-003712-2022
Решењем ПС Врачар број 205.2-911 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010986898 издата од ПС
Врачар на име Јеремић Филип, Врачар, Београд. 01-003713-2022
Решењем ПС Врачар број 205.2-912-21 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008643757 издата од ПС
Палилула на име Нешановић Владимир, Палилула, Београд.
01-003714-2022
Решењем ПС Пожега број 205-205-21 од 19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009374620 издата од ПС
Пожега на име Филиповић Жељко, Лопаш, Пожега.
01-003715-2022
Решењем ПС Стари град број 205.2-889-21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00812854233 издата
од ПУ Пирот на име Сиљановић Даниела, Вождовац, Београд.
01-003716-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-890-21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0010022282 издата
од ПС Аранђеловац на име Михаиловић Марина, Вождовац,
Београд.
01-003717-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-888-21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011207614 издата од
ПС Стари Град на име Ђозић Љубица, Стари град, Београд.
01-003718-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-887-21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006626305 издата од
ПС Палилула на име Цветковић Мирољуб, Звездара, Београд.
01-003719-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-886-21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00498741410 издата
од ПС Стари Град на име Милић Наталиа, Стари град, Београд.
01-003720-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-892-21 од 13.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0082821257 издата
од ПС Палилула на име Грибл Крунислава, Палилула, Београд.
01-003721-2022
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Решењем ПС Стари Град број 205.2-891/21 од 13.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0080606867 издата
од ПС Стари Град на име Јовановски Митре, Стари град, Београд.
01-003722-2022
Решењем ПС Оџаци број 205-42-157-2021 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009633018 издата од
ПС Оџаци на име Љубић Зоран, Српски Милетић, Оџаци.
01-003723-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-645-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 06155593 издата од ПУ
Чачак на име Марковић Јован, Атеница, Чачак. 01-003724-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-644-21 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0047566043 издата од
ПУ Чачак на име Обрадовић Бошко, Чачак, Чачак.
01-003725-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-642-21 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01251827 издата од ПУ
Чачак на име Мајсторовић Сунчица, Чачак, Чачак.
01-003726-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-640-21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009869007 издата од ПУ
Чачак на име Секулић Ирена, Чачак, Чачак.
01-003727-2022
Решењем ПС Бајина Башта број 205-770-21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 11027396 издата од
ПС Бајина Башта на име Јовановић Ђорђевић Дивка, Бесеровина, Бајина Башта.
01-003728-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3780-21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 7037573 издата од
ПУ Лесковац на име Сајитовић Стефан, Липовица, Лесковац.
01-003729-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3868-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010521834 издата од
ПУ Лесковац на име Реџић Васко, Лесковац, Лесковац.
01-003730-2022
Решењем ПС Ариље број 205-99-21 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009577143 издата од ПС
Ариље на име Стојковић Милојко, Ариље, Ариље.
01-003731-2022
Решењем ПС Ариље број 205-102-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005636133 издата од ПС
Ариље на име Вукотић Младомир, Ариље, Ариље.
01-003732-2022
Решењем ПС Ариље број 205-103-21 од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7990377 издата од ПС
Ариље на име Арсовић Ђорђе, Ариље, Ариље. 01-003733-2022
Решењем ПС Ариље број 205-100-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004644963 издата од ПС
Ариље на име Алемпијевић Ана, Ћикала, Ариље.
01-003734-2022
Решењем ПС Бољевац број 205-58-21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0070562173 издата од
ПС Бољевац на име Петровић Данијел, Бољевац, Бољевац.
01-003735-2022
Решењем ПС Неготин број 205-237-21 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011045245 издата од ПС
Неготин на име Ћирић Страхиња, Неготин, Неготин.
01-003736-2022
Решењем ПС Неготин број 205-236-21 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0044654164 издата од
ПС Неготин на име Чучуловић Небојша, Буковча, Неготин.
01-003737-2022
Решењем ПС Неготин број 205-235-21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004353,152 издата од ПС
Неготин на име Сандуловић Иван, Александровац, Неготин.
01-003738-2022
Решењем ПС Неготин број 205-234-21 од 06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0059020390 издата од
ПС Неготин на име Симић Фатима, Неготин, Неготин.
01-003739-2022
Решењем ПС Неготин број 205-239-21 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010228288 издата од ПС
Неготин на име Равић Бранислав, Неготин, Неготин.
01-003740-2022
Решењем ПС Алибунар број 205-4890-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010440803 издата од
ПС Алибунар на име Корнел Ника, Николинци, Алибунар.
01-003741-2022
Решењем ПС Алибунар број 9725904 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9725904 издата од ПС
Алибунар на име Маријан Шајн, Алибунар, Алибунар.
01-003742-2022
Решењем ПС Алибунар број 205-4783-21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10540934 издата од
ПС Алибунар на име Максимовић Александар, Алибунар, Алибунар.
01-003743-2022
Решењем ПС Алибунар број 205-47648-21 од 08.12.2021
проглашава се неважећим лична карта број 11058406 издата од
ПС Алибунар на име Деменсеку Марија, Селеуш, Алибунар.
01-003744-2022
Решењем ПС Власотинце број 205-4081-21 од 28.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008132899 издата од
ПС Власотинце на име Петковић Загорка, Власотинце, Власотинце.
01-003745-2022
Решењем ПС Власотинце број 205-41166-21 од 30.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006246277 издата од
ПС Власотинце на име Лукић Бојана, Стајковце, Власотинце.
01-003746-2022
Решењем ПС Власотинце број 205-41488-21 од 01.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0069232 издата од ПС
Власотинце на име Станковић Маја, Власотинце, Власотинце.
01-003747-2022
Решењем ПС Власотинце број 205-40568-21 од 27.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006860809 издата од
ПС Власотинце на име Станишић Драган, Манастириште, Власотинце.
01-003748-2022
Решењем ПС Власотинце број 205-39884-21 од 22.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009218446 издата
од ПС Власотинце на име Љубисављевић Стефан, Власотинце,
Власотинце.
01-003749-2022
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Решењем ПС Власотинце број 205-41161-21 од 30.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007931074 издата од
ПС Власотинце на име Светозар Стојановић, Шишава, Власотинце.
01-003750-2022
Решењем ПС Свилајнац број 205-48524-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009504245 издата од
ПС Свилајнац на име Радивојевић Андреја, Свилајнац, Власотинце.
01-003751-2022
Решењем ПС Бабушница број 205-41-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0011142009 издата од ПС
Бабушница на име Николић Стефан, Бабушница, Бабушница.
01-003752-2022
Решењем ПУ Пећ број 205-2373-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9311617 издата од ПУ Пећ
на име Ристић Радош, Пећ, Пећ.
01-003753-2022
Решењем ПС Тител број 2058-64 од 16.11.2021 проглашава
се неважећим лична карта број 003543157 издата од ПС Тител на
име Михајловић Новица, Гардиновци, Тител.
01-003754-2022
Решењем ПС Владичин Хан број 205-105-21 од 09.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01112501 издата од
ПС Владичин Хан на име Петковић Димитрије, Владичин Хан,
Владичин Хан.
01-003755-2022
Решењем ПС Владичин Хан број 205-104/21 од 08.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01195960 издата од
ПС Владичин Хан на име Миљковић Бранислав, Владичин Хан,
Владичин Хан.
01-003756-2022
Решењем ПС Владичин Хан број 205-100-21 од 01.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007724475 издата од
ПС Владичин Хан на име Тасић Зоран, Владичин Хан, Владичин Хан.
01-003757-2022
Решењем ПС Владичин Хан број 205-103-21 од 08.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004263958 издата од
ПС Владичин Хан на име Крстић Снежана, Владичин Хан, Владичин Хан.
01-003758-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-897-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008387268 издата од
ПС Стари Град на име Беговић Владимир, Стари град, Београд.
01-003759-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-902-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005254332 издата од
ПС Стари Град на име Ђорђевић Душан, Стари град, Београд.
01-003760-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-903-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 001099405 издата од
ПС Стари Град на име Вилотић Драгослав, Стари град, Београд.
01-003761-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-904-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 001157462 издата од
ПС Стари Град на име Тимотијевић Исидора, Стари град, Београд.
01-003762-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-898-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0063838796 издата
од ПС Чукарица на име Ранчић Ана, Чукарица, Београд.
01-003763-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-900-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0062311080 издата
од ПС Стари Град на име Гужвић Бранимир, Стари град, Београд.
01-003764-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-901-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004495355 издата
од ПС Стари Град на име Живановић Гордана, Стари град, Београд.
01-003765-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-896-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 001059609 издата од
ПС Стари Град на име Катанић Лазар, Палилула, Београд.
01-003766-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2658 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006552981 издата од ПУ
Нови Сад на име Зубовић Иванка, Бегеч, Нови Сад.
01-003767-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2751 од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9827194 издата од ПУ
Нови Сад на име Рашити Сузана, Нови Сад, Нови Сад.
01-003768-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2694 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10471921 издата од ПУ
Нови Сад на име Лаутаревић Ивона, Нови Сад, Нови Сад.
01-003769-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2678 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010003949 издата од ПУ
Нови Сад на име Ђорђевић Јулка, Нови Сад, Нови Сад.
01-003770-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2681 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004765921 издата од ПУ
Нови Сад на име Капуран Мирослав, Футог, Нови Сад.
01-003771-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2699 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008655788 издата од ПУ
Нови Сад на име Чворовић Радош, Петроварадин, Нови Сад.
01-003772-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2732 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7719677 издата од ПС
Александровац на име Прибаковић Миодраг, Нови Сад, Нови Сад.
01-003773-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2700 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007509118 издата од ПУ
Нови Сад на име Јунузовић Срђан, Футог, Нови Сад.
01-003774-2022
Решењем ПС Врачар број 205.2-909-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 06175069 издата од ПС
Врачар на име Јакшић Миомир, Стари град, Београд.
01-003775-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2710 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10151071 издата од ПУ
Нови Сад на име Братић Глигорије, Нови Сад, Нови Сад.
01-003776-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2713 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 6282595 издата од ПУ
Нови Сад на име Бондокић Биљана, Нови Сад, Нови Сад.
01-003777-2022
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Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2715 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006080988 издата од ПУ
Нови Сад на име Чоловић Магдалена, Нови Сад, Нови Сад.
01-003778-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-907/21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 001232386 издата од
ПС Стари Град на име Јовићевић Спасенија, Стари град, Београд.
01-003779-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-910-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011869996 издата од
ПС Вождовац на име Милисављевић Златко, Стари град, Београд.
01-003780-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-905-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006475674 издата од
ПС Савски венац на име Јевтић Милош, Стари град, Београд.
01-003781-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2709 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5941162 издата од ПУ
Нови Сад на име Гашић Весна, Нови Сад, Нови Сад.
01-003782-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-908-21 од 17.12.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005944890 издата од
ПС Стари Град на име Шаровић Ирена, Стари град, Београд.
01-003783-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2696 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009407608 издата од ПУ
Нови Сад на име Цмиљанић Вукашин, Бегеч, Нови Сад.
01-003784-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2702 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004263903 издата од ПУ
Нови Сад на име Влашки Љиљана, Нови Сад, Нови Сад.
01-003785-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2649 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005163814 издата од ПУ
Нови Сад на име Мишковић Маринко, Нови Сад, Нови Сад.
01-003786-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2695 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10417367 издата од ПУ
Нови Сад на име Ибуш Топлица, Нови Сад, Нови Сад.
01-003787-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2640 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006825389 издата од ПУ
Нови Сад на име Радман Бранко, Нови Сад, Нови Сад.
01-003788-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2689 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009518984 издата од ПУ
Нови Сад на име Палалић Радослав, Нови Сад, Нови Сад.
01-003789-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2674 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10995943 издата од ПС
Жабаљ на име Димитров Срђан, Жабаљ, Жабаљ. 01-003790-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2692 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10792155 издата од ПУ
Нови Сад на име Милошевић Лазар, Нови Сад, Нови Сад.
01-003791-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2687 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007745484 издата од ПУ
Нови Сад на име Бореновић Војислав, Каћ, Нови Сад.
01-003792-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1671 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003483518 издата од ПУ
Нови Сад на име Штетић Јована, Нови Сад, Нови Сад.
01-003793-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-906-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 205.2-906-21 издата
од ПС Стари Град на име Величковић Александра, Палилула,
Београд.
01-003794-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2668 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005239939 издата од ПУ
Нови Сад на име Мијатовић Душан, Футог, Нови Сад.
01-003795-2022
Решењем ПИ Бежанијска коса број 205.2-2190-21
од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004772068 издата од ПС зе на име Николић Оливера, Земун,
Београд.
01-003796-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1670 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10418947 издата од ПУ Нови
Сад на име Кантар Иван, Ветерник, Нови Сад.
01-003797-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2666 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011277613 издата од ПУ
Нови Сад на име Милиновић Мирослав, Бегеч, Нови Сад.
01-003798-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2667 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009557784 издата од ПУ
Нови Сад на име Ковачевић Милан, Нови Сад, Нови Сад.
01-003799-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2662 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003799044 издата од ПУ
Нови Сад на име Тољага Вукосава, Нови Сад, Нови Сад.
01-003800-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2659 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009596848 издата од ПУ
Нови Сад на име Буразер Јанкулов Душанка, Нови Сад, Нови
Сад.
01-003801-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2202-21 од
12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01063935
издата од ПС Нови Београд на име Радуљ Душан, Вождовац,
Београд.
01-003802-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2663 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005772198 издата од ПУ
Нови Сад на име Стојковић Милена, Нови Сад, Нови Сад.
01-003803-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2619 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009336818 издата од ПУ
Нови Сад на име Тадић Борка, Сремска Каменица, Нови Сад.
01-003804-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2199-21 од
11.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005359656 издата од ПС Савски венац на име Крстић Драган,
Нови Београд, Београд.
01-003805-2022
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Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2664 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005168704 издата од ПУ
Нови Сад на име Калајџић Дарко, Нови Сад, Нови Сад.
01-003806-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-22085-2021 од
12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011162392
издата од ПС Нови Београд на име Богдановић Велибор, Нови
Београд, Београд.
01-003807-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2629 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004323825 издата од ПУ
Нови Сад на име Јовановић Милорад, Стари Лединци, Нови
Сад.
01-003808-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2203-2021
од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006877864 издата од ПС Нови Београд на име Новосел Гојко,
Нови Београд, Београд.
01-003809-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2656 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004193539 издата од ПУ
Нови Сад на име Марчић Оливера, Нови Сад, Нови Сад.
01-003810-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2432 од 16.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9861402 издата од ПУ
Нови Сад на име Несторовић Никола, Нови Сад, Нови Сад.
01-003811-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2201-2021
од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
00515525488 издата од ПС Раковица на име Андрун Оливер,
Нови Београд, Београд.
01-003812-2022
Решењем ПС Варварин број 205-010434176 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010434176 издата од
ПС Варварин на име Миљковић Иван, Обреж, Варварин.
01-003813-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2720 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7924477 издата од ПУ
Нови Сад на име Маћаш Барна, Ченеј, Нови Сад. 01-003814-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2200/2021 од
12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00647750
издата од ПС Нови Београд на име Мацић Војислав, Земун, Београд.
01-003815-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205-2198/2021 од
12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0050904976 издата од ПС Нови Београд на име Зарић Сретен,
Нови Београд, Београд.
01-003816-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2704 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008673965 издата од ПУ
Нови Сад на име Гуга Сарка Хермина, Нови Сад, Нови Сад.
01-003817-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2703 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5975175 издата од ПУ Нови
Сад на име Левнајић Милан, Нови Сад, Нови Сад. 01-003818-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-22096-21 од
12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
005191964 издата од ПС Нови Београд на име Алитовић Скендер, Нови Београд, Београд.
01-003819-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2207-21 од
13.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008096683 издата од ПС Нови Београд на име Матић Снежана,
Нови Београд, Београд.
01-003820-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2675 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 3718694 издата од ПУ
Нови Сад на име Марјановић Никола, Нови Сад, Нови Сад.
01-003821-2022
Решењем ПС Варварин број 205-005885844 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005885844 издата од
ПС Варварин на име Ивановић Станисава, Село Варварин, Варварин.
01-003822-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-220-21 од 13.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0056122 издата од
ПС Нови Београд на име Радуловић Ивана, Нови Београд, Београд.
01-003823-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1458/21 од 29.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011003945 издата од
ПС Вождовац на име Ранђић Ђорђе, Вождовац, Београд.
01-003824-2022
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2191-21 од
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009907959 издата од ПС Нови Београд на име Цикић Славка,
Нови Београд, Београд.
01-003825-2022
Решењем ПС Варварин број 205-006163550 од 18.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006163550 издата од ПС
Варварин на име Максимовић Дејан, Село Варварин, Варварин.
01-003826-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1420/21 од 25.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010444327 издата од
ПС Вождовац на име Митровић Тамара, Рипањ, Рипањ.
01-003827-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1349/21 од 11.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007363221 издата од
ПС Вождовац на име Јеж Владимир, Пиносава, Пиносава.
01-003828-2022
Решењем ПС Варварин број 205-008828687 од 18.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008828687 издата од ПС
Варварин на име Анђелковић Властимир, Варварин, Варварин.
01-003829-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1444/21 од 27.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010466413 издата од
ПУ Београд на име Мићић Предраг, Вождовац, Београд.
01-003830-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1438/21 од 27.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006045436 издата од
ПС Вождовац на име Петровић Драган, Рипањ, Рипањ.
01-003831-2022
Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13-683-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011267183 издата од
ПУ Шабац на име Вујанић Милош, Липолист, Шабац.
01-003832-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1234/21 од 14.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010002727 издата од
ПС Вождовац на име Нешић Славица, Зуце, Зуце.
01-003833-2022

Решењем ПУ Крагујевац ПС Аранђеловац број 20549531/21 од 19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 009624537 издата од ПС Аранђеловац на име Максимовић
Марина, Врбица, Аранђеловац.
01-003834-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1231/21 од 13.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006260502 издата од
ПС Земун на име Јоковић Небојша, Савски венац, Београд.
01-003835-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-582 од 15.04.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006870792 издата од ПС
Вождовац на име Јовановић Наташа, Звездара, Београд.
01-003836-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-606/21 од 20.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003208604 издата од
ПС Палилула на име Василијевић Ивана, Земун, Београд –Земун.
01-003837-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-682-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011260248 издата од
ПУ Шабац на име Вујанић Милена, Липолист, Шабац.
01-003838-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-563/21 од 13.04.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009369314 издата од
ПС Врачар на име Чучук Јована, Вождовац, Београд.
01-003839-2022
Решењем ПУ Крушевац ПС Александровац број 20547964/21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 011468533 издата од ПС Аранђеловац на име Николић Јован, Аранђеловац, Аранђеловац.
01-003840-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-21-13-679-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0051586617 издата
од ПУ Шабац на име Живојиновић Горица, Шабац, Шабац.
01-003841-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1422/21 од 25.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010868899 издата од
ПС Сопот на име Јеремић Јован, Раља, Сопот. 01-003842-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-21-13-670-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 066839807 издата од
ПУ Шабац на име Максимовић Алекса, Шабац, Шабац.
01-003843-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-735/2021 од 15.05.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006171334 издата од
ПС Вождовац на име Костић Зоран, Вождовац, Београд.
01-003844-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Аранђеловац број 20547295/21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 008295217 издата од ПС Аранђеловац на име Перовић Јована, Аранђеловац, Аранђеловац.
01-003845-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1160/21 од 10.08.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008241262 издата од
ПС Вождовац на име Алексић Биљана, Вождовац, Београд.
01-003846-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1170/21 од 01.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010285853 издата од
ПС Вождовац на име Бараћ Вук, Вождовац, Београд.
01-003847-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-669-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005582045 издата од
ПУ Шабац на име Нешковић Миле, Шабац, Шабац.
01-003848-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1232/21 од 14.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011079864 издата од
ПС Звездара на име Павловић Љубиша, Вождовац, Београд.
01-003849-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Аранђеловац број 20549312/21 од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005949027 издата од ПС Аранђеловац на име Вуковић
Иван, Аранђеловац, Аранђеловац.
01-003850-2022
Решењем ПС Петровац број 2058-167-21 од 18.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004822883 издата
од ПС Петровац на име Зарић Живослав, Дубочка, Петровац на
Млави.
01-003851-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Аранђеловац број 20549357/21 од 19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 011365841 издата од ПС Аранђеловац на име Живковић
Слободан, Аранђеловац, Аранђеловац.
01-003852-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1261/21 од 20.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009800030 издата од
ПС Младеновац на име Матејић Анита, Вождовац, Београд.
01-003853-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1175/21 од 13.08.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009616229 издата од
ПС Раковица на име Обрадовић Олга, Нови Београд, Београд –
Нови Београд.
01-003854-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1266/21 од 21.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009786265 издата од
ПС Вождовац на име Лончаревић Душан, Вождовац, Београд.
01-003855-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Аранђеловац број 20549413/21 од 19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта
број 007247990 издата од ПС Аранђеловац на име Васиљевић
Данијела, Орашац, Аранђеловац.
01-003856-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1255 од 20.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007488121 издата од ПС
Врачар на име Ђорђевић Мирјана, Врачар, Београд.
01-003857-2022
Решењем ПС Сврљиг број 205-31-21 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0048256609 издата од ПС Сврљиг
на име Марковић Драгана, Грбавче, Сврљиг.
01-003858-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-302/2021 од 03.06.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007473448 издата од
ПУ Краљево на име Симоновић Миљана, Витановац, Краљево.
01-003859-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-650-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 2007343493 издата
од ПУ Шабац на име Стојковић Весна, Шабац, Шабац.
01-003860-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-685/2021 од 07.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009865986 издата од
ПУ Краљево на име Савић Валентина, Краљево, Краљево.
01-003861-2022
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Решењем ПУ Краљево број 205-6-686/2021 од 18.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009629138 издата од
ПУ Краљево на име Карапанџић Соња, Краљево, Краљево.
01-003862-2022
Решењем ПС Прешево број 205-205/21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004952535 издата од ПС
Прешево на име Салихи Вахид, Прешево, Прешево.
01-003863-2022
Решењем ПС Прешево број 205-29/21 од 07.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009579953 издата од ПС
Прешево на име Салиху Суфјана, Ораовица, Прешево.
01-003864-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1254 од 20.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010362102 издата од ПС
Вождовац на име Терзиоски Драгиша, Вождовац, Београд.
01-003865-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1226/21 од 13.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004720391 издата од
ПС Звездара на име Теофиловић Драгана, Врчин, Врчин.
01-003866-2022
Решењем ПС Прешево број 205-207/21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005465276 издата од ПС Прешево на име Алиу Сабрије, Прешево, Прешево.
01-003867-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1226/2021 од 13.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006629691 издата од
ПС Вождовац на име Цуцић Небојша, Калуђерица, Гроцка.
01-003868-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1181/21 од 03.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010951255 издата од
ПС Вождовац на име Јерковић Мирко, Звездара, Београд.
01-003869-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1270/2021 од 22.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010490883 издата од
ПС Звездара на име Дангубић Лука, Вождовац, Београд.
01-003870-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-681-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004047399 издата од
ПУ Шабац на име Спасојевић Милена, Мајур, Шабац.
01-003871-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1288/21 од 27.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007361631 издата од
ПС Вождовац на име Дисић Томислав, Вождовац, Београд.
01-003872-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1307 од 30.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003882371 издата од ПУ
Јагодина на име Матић Марко, Вождовац, Београд. 01-003873-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1322 од 05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010174182 издата од ПС
Нови Београд на име Новаковић Пеђа, Вождовац, Београд.
01-003874-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1791/21 од 27.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007282237 издата од
ПС Вождовац на име Матовић Благоје, Вождовац, Београд.
01-003875-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1325/21 од 05.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007663662 издата од
ПС Вождовац на име Јовановић Радмило, Рипањ, Рипањ.
01-003876-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1275/21 од 23.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007608511 издата од
ПУ Ђаковица на име Курти Даут, Вождовац, Београд.
01-003877-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1316/21 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009855044 издата од
ПУ Београд на име Грбовић Милош, Вождовац, Београд.
01-003878-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1357/21 од 12.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007913427 издата од
ПС Вождовац на име Лазаревић Славица, Вождовац, Београд.
01-003879-2022
Решењем ПС Прешево број 205-208/21 од 07.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009332530 издата од ПС
Прешево на име Демири Тасим, Црнотинце, Прешево.
01-003880-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1354/21 од 12.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005528856 издата од
ПС Вождовац на име Пиљак Милан, Вождовац, Београд.
01-003881-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-729/21 од 14.05.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009993200 издата од
ПС Вождовац на име Николић Јовица, Вождовац, Београд.
01-003882-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-806/20 од 17.08.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005959468 издата од
ПС Вождовац на име Фетахи Сафет, Вождовац, Београд.
01-003883-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-678-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00101026260 издата
од ПУ Шабац на име Јањатовић Јована, Шабац, Шабац.
01-003884-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-9675-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004882811 издата од
ПУ Шабац на име Вукомановић Радмила, Шабац, Шабац.
01-003885-2022
Решењем ПС Прешево број 205-212/21 од 19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006834196 издата од ПС
Прешево на име Весели Дјилшен, Прешево, Прешево.
01-003886-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-673-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0083136383 издата
од ПУ Шабац на име Трифуновић Александра, Шабац, Шабац.
01-003887-2022
Решењем ПС Прешево број 205-213/21 од 19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006378162 издата од ПС
Прешево на име Бајрами Алберт, Прешево, Прешево.
01-003888-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-6712 од 15.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0128785289 издата
од ПУ Шабац на име Лазаревић Матија, Мајур, Шабац.
01-003889-2022

11. II 2022. /
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-686-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01177983 издата од
ПУ Шабац на име Викторија Тадић, Рибаре, Шабац.
01-003890-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-685-21 од 17.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01177982 издата од
ПУ Шабац на име Тадић Валентина, Рибаре, Шабац.
01-003891-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-13-676-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 001100015 издата од
ПУ Шабац на име Стефановић Богдан, Шабац, Шабац.
01-003892-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13674-21 од 16.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01109958799 издата
од ПУ Шабац на име Вулетић Кристина, Шабац, Шабац.
01-003893-2022
Решењем ПС Богатић број 205-48978-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010636501 издата од ПС
Богатић на име Танасић Јана, Узвеће, Богатић. 01-003894-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3854/21 од 06.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4772652 издата од ПУ Лесковац на име Бакић Јасмина, Винарце, Лесковац. 01-003895-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-2792-21 од 23.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 9767502 издата од
ПУ Лесковац на име Митровић Мартин, Лесковац, Лесковац.
01-003896-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-32828-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10779082 издата од
ПУ Лесковац на име Стојковић Јована, Тулово, Лесковац.
01-003897-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3853/21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10761564 издата од ПУ
Лесковац на име Митић Марко, Лесковац, Лесковац.
01-003898-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-1766/21 од 03.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5391472 издата од ПУ
Лесковац на име Петковић Иван, Горњи Буниброд, Лесковац.
01-003899-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1452/21 од 28.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005282608 издата од
ПС Вождовац на име Бешлагић Златко, Звездара, Београд.
01-003900-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3812/21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9854437 издата од ПУ
Лесковац на име Саитовић Недија, Лесковац, Лесковац.
01-003901-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1446/2021 од 27.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005145975 издата од
ПС Вождовац на име Весковић Миладин, Вождовац, Београд.
01-003902-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1442/21 од 27.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005448135 издата од
ПС Вождовац на име Драмићанин Славојка, Вождовац, Београд.
01-003903-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1472/2021 од 02.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005686408 издата од
ПС Палилула на име Петровић Милијан, Вождовац, Београд.
01-003904-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-627-21 од 11.12.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010883318 издата од ПУ
Чачак на име Ђокић Растко, Тулово, Чачак.
01-003905-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3840/21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 3419734 издата од ПУ
Лесковац на име Костић Андрија, Лесковац, Лесковац.
01-003906-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1424 од 25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004643852 издата од ПС
Вождовац на име Теофиловић Горан, Рипањ, Рипањ.
01-003907-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-570-21 од 11.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010734836 издата од ПУ
Чачак на име Стојановић Ана, Чачак, Чачак.
01-003908-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1448/21 од 27.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008210988 издата од
ПС Вождовац на име Ранђеловић Оливера, Вождовац, Београд.
01-003909-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-464-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009065534 издата од ПУ
Чачак на име Јовановић Иван, Чачак, Чачак.
01-003910-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1805/21 од 08.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011418012 издата од
ПУ Београд на име Копривица Снежана, Вождовац, Београд.
01-003911-2022
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-203-21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00667844
издата од ПС Горњи Милановац на име Урошевић Кукаљ Невена, Горњи Милановац, Горњи Милановац.
01-003912-2022
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-435/21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007770457 издата од
ПС Стара Пазова на име Баша Јожеф, Стара Пазова, Стара Пазова.
01-003913-2022
Решењем ПС Вождовац број 205.2-1496/21 од 05.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008399382 издата од
ПС Савски венац на име Ћирковић Ведран, Савски венац, Београд.
01-003914-2022
Решењем ПС Беочин број 205-2-80-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0628034 издата од ПС
Беочин на име Божић Предраг, Беочин, Беочин. 01-003915-2022
Решењем ПУ Панчево ПС Опово број 205-49259/21
од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004480889 издата од ПС Опово на име Јосимов Драган, Опово,
Опово.
01-003916-2022
Решењем ПС Мерошина број 58-21 од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00524431 издата од ПС Мерошина на име Стојановић Бојан, Арбанасце, Мерошина.
01-003917-2022
Решењем ПУ Панчево ПС Ковин број 205-48118-172/2021
од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010721772 издата од ПС Ковин на име Гавриловић Новица, Ковин, Ковин.
01-003918-2022
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Решењем ПС Кладово број 205-1-1041-2021 од 18.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0096036008 издата
од ПС Кладово на име Радић Милош, Текија, Кладово.
01-003919-2022
Решењем ПС Лучани број 205-49013-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009053148 издата од ПС
Лучани на име Јоксић Миланка, Вича, Лучани. 01-003920-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-648-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 012921035 издата од ПУ
Чачак на име Васиљевић Огњен, Атеница, Чачак.
01-003921-2022
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-204-21 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00797416
издата од ПС Горњи Милановац на име Јововић Ђорђе, Доњи
Бранетећи, Горњи Милановац.
01-003922-2022
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-201-21
од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010120781 издата од ПС Горњи Милановац на име Благојевић
Ива, Горњи Милановац, Горњи Милановац.
01-003923-2022
Решењем ПУ Панчево ПС Ковин број 205-48153-173/2021
од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010490535 издата од ПС Ковин на име Спасић Слађан, Плочице,
Ковин.
01-003924-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-647-21 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004067591 издата од ПУ
Чачак на име Петровић Милијанка, Чачак, Чачак.
01-003925-2022
Решењем ПС Бојник број 205-490638-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011187013 издата од ПС
Бојник на име Крстић Светлана, Бојник, Бојник. 01-003926-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-650-21 од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 205-1-650-21 издата од
ПУ Чачак на име Мажибрада Жаклина, Чачак, Чачак.
01-003927-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-643-21 од 15.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004749875 издата од ПУ
Чачак на име Мијатовић Александар, Мрчајевци, Чачак.
01-003928-2022
Решењем ПУ Чачак број 205.1-652-21 од 17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10716499 издата од ПУ
Чачак на име Степановић Иван, Чачак, Чачак. 01-003929-2022
Решењем ПС Књажевац број 205-143-21 од 16.12.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00671452 издата од ПС
Књажевац на име Милојковић Драган, Књажевац, Књажевац.
01-003930-2022
Решењем ПС Књажевац број 2051-142-21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00671456 издата од ПС
Књажевац на име Милошевић Зорица, Књажевац, Књажевац.
01-003931-2022
Решењем ПУ Крушевац ПС Трстеник број 205-6-210/21
од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007032048 издата од ПС Трстеник на име Стевановић Нада, Бучје, Трстеник.
01-003932-2022
Решењем ПУ Крушевац ПС Трстеник број 205-6-214/21
од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
008558656 издата од ПС Трстеник на име Милетић Драгиња,
Брезовица, Трстеник.
01-003933-2022
Решењем ПС Књажевац број 205-141-21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0010534894 издата од
ПС Књажевац на име Антић Иван, Књажевац, Књажевац.
01-003934-2022
Решењем ПС Књажевац број 205-140-21 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005808903 издата од ПС
Књажевац на име Петровић Слободан, Књажевац, Књажевац.
01-003935-2022
Решењем ПС Књажевац број 205-139-21 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10252802 издата од ПС
Књажевац на име Богдановић Никола, Књажевац, Књажевац.
01-003936-2022
Решењем ПУ Крушевац ПС Трстеник број 205-6-212/21 од
17.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10440009
издата од ПС Трстеник на име Милосављевић Марина, Богдање,
Трстеник.
01-003937-2022
Решењем ПУ Јагодина број 205-48697-21 од 12.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0072344713 издата
од ПУ Јагодина на име Николић Марија, Јагодина, Јагодина.
01-003938-2022
Решењем ПУ Крушевац ПС Трстеник број 205-6-213/21
од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007752298 издата од ПС Трстеник на име Јовановић Небојша,
Трстеник, Трстеник.
01-003939-2022
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-172 од
16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006147830 издата од ПУ Косовска Митровица на име Вукадиновић Славица, Лешак, Лепосавић.
01-003940-2022
Решењем ПУ Крушевац ПС Трстеник број 205-6-211/21
од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0010975869 издата од ПС Трстеник на име Симоновић Оливера,
Трстеник, Трстеник.
01-003941-2022
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-171 од
12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
011375505 издата од ПУ Косовска Митровица на име Петровић
Милица, Лепосавић, Лепосавић.
01-003942-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1678 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010873810 издата од ПУ
Смедерево на име Бацкић Лука, Смедерево, Смедерево.
01-003943-2022
Решењем ПУ Кикинда број 205-1-1-95/21 од 10.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010984154 издата од
ПС Сента на име Коломпар Тарзан, Сента, Сента.
01-003944-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1549 од 13.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010372833 издата од ПУ
Смедерево на име Манговић Душан, Смедерево, Смедерево.
01-003945-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1682 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009914583 издата од ПУ
Смедерево на име Миланковић Петар, Смедерево, Смедерево.
01-003946-2022
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Решењем ПС Оџаци број 205-42/159-2021 од 19.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004113381 издата од
ПС Оџаци на име Ђорђевић Радиша, Оџаци, Оџаци.
01-003947-2022
Решењем ПС Оџаци број 205-4-2/158-2021 од 18.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003734073 издата од
ПС Оџаци на име Јовановић Сања, Дероње, Оџаци.
01-003948-2022
Решењем ПС Оџаци број 205-42/160-2021 од 19.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009982957 издата од
ПС Оџаци на име Станковић Алекса, Оџаци, Оџаци.
01-003949-2022
Решењем ПУ Суботица ПС Мали Иђош број 205-49239/21
од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
011361156 издата од ПС Мали Иђош на име Колар Габор, Мали
Иђош, Мали Иђош.
01-003950-2022
Решењем ПУ Суботица ПС Мали Иђош број 205-49407/21
од 19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006184431 издата од ПС Мали Иђош на име Сабо Золтан, Мали
Иђош, Мали Иђош.
01-003951-2022
Решењем ПУ Суботица ПС Мали Иђош број 205-49907/21
од 23.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
011024711 издата од ПС Мали Иђош на име Окулић Љубомир,
Ловћенац, Ловћенац.
01-003952-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Србобран број 09-205-2/2190 од 18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број
9635409 издата од ПС Србобран на име Келемен Мариа, Србобран, Србобран.
01-003954-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-894-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010437798 издата
од ПС Чукарица на име Јовановић Михаило, Савски венац, Београд.
01-003955-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бечеј број 205-185/2021 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10226427
издата од ПС Бечеј на име Илијин Беатрис, Б.Градиште, Нови
Сад.
01-003956-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-893-21 од 15.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009615635 издата од
ПС Стари Град на име Стефановић Косара, Стари град, Београд.
01-003957-2022
Решењем ПУ Пирот број 205-10-332 од 16.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009794213 издата од ПУ
Пирот на име Митић Миланка, Пирот, Пирот. 01-003958-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Бечеј број 205-183/2021 од
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 8706269
издата од ПС Бечеј на име Пуповац Мара, Бечеј, Бечеј.
01-003959-2022
Решењем ПС Прешево број 205-196-21 од 28.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004013063 издата од ПС
Прешево на име Абази Локман, Прешево, Прешево.
01-003960-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Врбас број 205-47-243/21 од
05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 11231668
издата од ПС Врбас на име Марковић Дејан, Брбас, Врбас.
01-003961-2022
Решењем ПС Прешево број 205-192-21 од 25.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007678892 издата од ПС
Прешево на име Шабан Халими, Ораовица, Прешево.
01-003962-2022
Решењем ПС Прешево број 205-191-21 од 22.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007654992 издата од ПС
Прешево на име Ђултене Имери, Прешево, Прешево.
01-003963-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Врбас број 205-47-238/21 од
05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10973282
издата од ПС Врбас на име Прецхтл Снежана, Куцура, Врбас.
01-003964-2022
Решењем ПС Прешево број 205-198-21 од 29.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004419180 издата од ПС
Прешево на име Реџепи Имране, Прешево, Прешево.
01-003965-2022
Решењем ПУ Нови Сад ПС Врбас број 205-47-237/21 од
05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9984367
издата од ПС Врбас на име Ђурковић Марко, Врбас, Врбас.
01-003966-2022
Решењем ПС Прешево број 205-199-21 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007979537 издата од ПС
Прешево на име Мевљуде Дураку, Прешево, Прешево.
01-003967-2022
Решењем ПС Прешево број 205-201-21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010560381 издата од ПС
Прешево на име Хамиди Ханифе, Прешево, Прешево.
01-003968-2022
Решењем ПС Прешево број 205-202-21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 03844017 издата од ПС
Прешево на име Ардиан Рамадан, Прешево, Прешево.
01-003969-2022
Решењем ПС Прешево број 205-49-21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0032633379 издата од
ПС Прешево на име Алију Наим, Прешево, Прешево.
01-003970-2022
Решењем ПС Прешево број 205-173-21 од 07.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0066604171 издата од
ПС Прешево на име Алији Сабри, Прешево, Прешево.
01-003971-2022
Решењем ПС Прешево број 205-203-21 од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008226671 издата од ПС
Прешево на име Нухију Сеид, Прешево, Прешево.
01-003972-2022
Решењем ПС Прешево број 205-204-21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0046000662 издата од
ПС Прешево на име Арбен Салиху, Норча, Прешево.
01-003973-2022
Решењем ПС Прешево број 205-182-21 од 19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0099097978 издата од
ПС Прешево на име Имери Бесим, Рајин, Прешево.
01-003974-2022
Решењем ПС Прешево број 205-200-21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004534146 издата од ПС Прешево на име Стошић Слађан, Славујевац, Прешево. 01-003975-2022
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Решењем ПС Прешево број 205-193-21 од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010858750 издата од ПС
Прешево на име Шабани Хисније, Рајинце, Прешево.
01-003976-2022
Решењем ПС Прешево број 205-194-21 од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008902098 издата од ПС
Прешево на име Бајрамовић Рахман, Прешево, Прешево.
01-003977-2022
Решењем ПС Прешево број 205-190-21 од 22.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0065289219 издата од
ПС Прешево на име Меметаки Халим, Црнотинце, Прешево.
01-003978-2022
Решењем ПС Прешево број 205-197-21 од 28.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 005538412 издата од ПС
Прешево на име Реџепи Башким, Прешево, Прешево.
01-003979-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-549/21 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011051226 издата од ПС
Гроцка на име Андрејић Милош, Камендол, Гроцка.
01-003980-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-552/21 од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010847848 издата од ПС
Гроцка на име Вучковић Елена, Умчари, Гроцка. 01-003981-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-555/21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006159858 издата од ПС
Гроцка на име Демировић Бисера, Дражањ, Гроцка.
01-003982-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-2-557/21 од 04.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004177852 издата од
ПС Гроцка на име Штрбац Милица, Гроцка, Гроцка.
01-003983-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-558/21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010730500 издата од ПС
Гроцка на име Срејић Јован, Гроцка, Гроцка.
01-003984-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-553/21 од 03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004277449 издата од ПС
Гроцка на име Милошевић Дамјан, Врчин, Гроцка. 01-003985-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-563/21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009315806 издата од ПС
Гроцка на име Божић Милорад, Гроцка, Гроцка. 01-003986-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-565/21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009136616 издата од ПС
Гроцка на име Јовановић Радмила, Болеч, Гроцка.
01-003987-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-571/21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010248289 издата од ПС
Гроцка на име Ђилас Славица, Гроцка, Гроцка. 01-003988-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-572/21 од 12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010895404 издата од ПС
Гроцка на име Чолић Каја, Гроцка, Гроцка.
01-003989-2022
Решењем ПС Бачка Топола број 205-236-21-152 од
18.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00895275
издата од ПС Бачка Топола на име Барта Мариа, Ново Орахово,
Бачка Топола.
01-003990-2022
– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –
Лична карта за странца број 52/2019 издатa од ПУ Смедерево на име Spasenoska Kristina, Смедерево, решењем ПУ Смедерево  – Одсек за странце, сузбијање ирегуларних миграција
број 26-4/2021 од 21.12.2021.
03-01-000015-2022
– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –
Дејановић Саша, Крагујевац војна књижица ВЈ 530943, издата/е од Војног одсека у Крагујевцу.
04-02-000091-2022
Вилотић Јулијана, Београд адвокатска легитимација бр.
6454 издата од Адвокатске коморе Београд. 04-06-000092-2022
VIP security d.o.o., Београд –Нови Београд, службена легитимација службеника приватног обезбеђења број 23165, издата од
Министарства унутрашњих послова на име Обрадовић Драган.
04-10-000093-2022
Belgrade аirport d.o.o., Београд, службена легитимација
службеника приватног обезбеђења бр. 31037, издата од Министарства унутрашњих послова на име Фитош Јасна.
04-10-000094-2022
Belgrade аirport d.o.o., Београд, службена легитимација
службеника приватног обезбеђења бр. 27901, издата од Министарства унутрашњих послова на име Ђурић Младен.
04-10-000095-2022
Гмитровић Иван, Крагујевац војна књижица АА 072133,
издата/е од Министарства одбране РС.
04-02-000096-2022
Блажић Драган, Младеновац легитимација службеника
приватног обезбеђења бр. 6944 издата/e од Полицијске управе за
град Београд.
04-09-000097-2022
Ђурашковић Даниел, Рипањ тахографска картица за возача
бр. SRB0000097EZ9000 издата/e од Дунав осигурања.
04-09-000098-2022
Zaštita sigurnost d.o.o., Београд, службена легитимација
службеника приватног обезбеђења број 27506, издата од Министарства унутрашњих послова РС на име Ђорђевић Новица.
04-10-000099-2022
Zaštita sigurnost d.o.o., Београд, службена легитимација
службеника приватног обезбеђења број 15494, издата од Министарства унутрашњих послова РС на име Хасанагић Анел.
04-10-000100-2022
– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –
Пиљагић
Бојана,
Београд –Земун,
чек/ови
бр.
0000145467569, 0000174596049 издат/и од Banca Intesa a.d.
Beograd.
05-01-000350-2022
Стевановић Мирослав, Скела, чек/ови бр. 4432469,
4610147, 4927785 издат/и од ERSTE bank a.d. 05-01-000351-2022
Милош,
Крагујевац,
чек/ови
бр.
Васиљевић
0000003298924, 0000003299013 издат/и од OTP banke a.d.
05-01-000352-2022
Павловић Зоран, Београд, чек/ови бр. 0000174724807,
0000197554207 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000353-2022
Пешић Слађана, Борча, чек/ови бр. 0000164143158 издат/и
од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000354-2022

Муњиза Игор, Нови Сад, чек/ови бр. 7678455 издат/и од
Raiffeisen bank a.d. Beograd.
05-01-000355-2022
Моровић Ружица, Равње, чек/ови бр. 000177275138 издат/и
од Banca Intesa a.d.
05-01-000356-2022
Стојановић Иван, Сикирица, чек/ови бр. 6882669 издат/и
од Raiffeisen bank a.d.
05-01-000357-2022
Неграновић Слободан, Бор, чек/ови бр. 27674267,
27674275, 27674283, 27674291, 27674305, 27674259 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05-01-000358-2022
Белош Мирко, Београд, чек/ови бр. 0000034577676 издат/и
од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000359-2022
Луковић Томић Сања, Краљево, чек/ови бр. 0000185290301
издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-000360-2022
Стошић Јелена, Београд –Нови Београд, чек/ови бр.
0000178969416 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000361-2022
Јоковић Веселин, Ниш, чек/ови бр. 70341212, 6549019 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. 05-01-000362-2022
Кончар Драгица, Београд –Нови Београд, чек/ови бр.
41195673, 41195681 издат/и од Банке Поштанске штедионице
а.д. Београд.
05-01-000363-2022
Бакић Андреј, Вршац, чек/ови бр. 9203670 издат/и од
Eurobank Direktna a.d. Beograd.
05-01-000364-2022
Луковић
Љиљана,
Александровац,
чек/ови
бр.
0000185259082 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000365-2022
Бакић Андреј, Вршац, чек/ови бр. 9203704 издат/и од
Eurobank Direktna a.d. Beograd.
05-01-000366-2022
Миленковић Драган, Београд –Чукарица, чек/ови бр.
8603324 и 8603325 издат/и од Raiffeisen bank a.d. Beograd.
05-01-000367-2022
Ђорђевић Биљана, Београд –Нови Београд, чек/ови бр.
0000157116161, 0000157116179, 0000157116187, 0000157116195
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000368-2022
Слијепчевић Драгана, Ђурђево, чек/ови бр. 0000204605943,
0000204605950, 0000204605968, 0000204605976, 0000204605984,
0000204605992, 0000204606008, 0000204606016 издат/и од Banca
Intesa a.d. Beograd.
05-01-000369-2022
Максић Анкица, Кикинда, чек/ови бр. 0000035132554 издат/и од Националне штедионице.
05-01-000370-2022
Стојановић Бобан, Бор, чек/ови бр. 2730315, 2158606 издат/и од Raiffeisen bank a.d.
05-01-000371-2022
Милановић Горан, Ваљево, чек/ови бр. 0000205531122 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-000372-2022
Борисављевић Слађана, Крушевац, чек/ови бр. 207809559,
207809567, 207809575, 207809583, 207809591, 207809609,
207809617 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000373-2022
Фаркаш Наташа, Крушевац, чек/ови бр. 83056473,
83056481 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.05-01-000374-2022
Ћосић Марко, Крагујевац, чек/ови бр. 0000134193630 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-000375-2022
Драгичевић Мирјана, Београд –Нови Београд, чек/ови бр.
38943812, 38943820, 38943839, 38943839, 38943847, 38943855,
38943863. 38943871, 38943880, 38943898, 38943901 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-000376-2022
Тадић Дејан, Параћин, чек/ови бр. 0000045783982 издат/и
од Banca Intesa a.d.
05-01-000377-2022
Митровић Радоје, Уб, чек/ови бр. 0000189191455,
0000189191463 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000378-2022
Милојевић Дејана, Крушевац, чек/ови бр. 0000015097728
издат/и од NLB banke a.d.
05-01-000379-2022
Ђулизаревић Карановић, Београд –Нови Београд, чек/ови бр.
8062120 издат/и од Raiffeisen bank a.d. Beograd. 05-01-000380-2022
Тодорић Љиљана, Београд, чек/ови бр. 0000253959696 издат/и од Комерцијалне банке а.д. Београд.
05-01-000381-2022
Маринковић Даница, Бела Црква, чек/ови бр.
0000011946282 издат/и од Eurobank Direktna a.d. Beograd.
05-01-000382-2022
Милановић Вуксан, Крагујевац, чек/ови бр. 33667874 издат/и од AIK Banke a.d.
05-01-000383-2022
Рашић Радивоје, Жагубица, чек/ови бр. 36362952,
36362960, 36362979, 36362995 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05-01-000384-2022
Ивана,
Београд –Земун,
чек/ови
бр.
Ивановић
0000171371529, 0000171371537, 0000171371545, 0000171371552,
0000171371560 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000385-2022
Војводић Дубравка, Београд, чек/ови бр. 68404940,
68404959, 68404967 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05-01-000386-2022
Новаковић Љубица, Нови Сад, чек/ови бр. 9000003582882
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000387-2022
Минчић Невенка, Београд, чек/ови бр. 19082458 издат/и од
UniCredit Bank a.d.
05-01-000388-2022
Минчић Невенка, Београд, чек/ови бр. 14431268 издат/и од
UniCredit Bank a.d.
05-01-000389-2022
Перовић Дејан, Нови Пазар, чек/ови бр. 0000264948795,
0000266477421 издат/и од Комерцијалне банке а.д. Београд.
05-01-000390-2022
Цветковић Радмила, Ниш, чек/ови бр. 1000024286378,
1000024286386, 1000024286394, 1000024286402, 1000024286410,
1000024286428, 1000024286436, 1000024286444, 1000024286451,
1000024286469 издат/и од OTP bankе Srbija a.d.
05-01-000391-2022
Вучетић Филип, Обреновац, чек/ови бр. 0000164531493
издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-000392-2022
Ивановић Михаило, Врбас, чек/ови бр. 25966147 издат/и
од UniCredit Bank a.d.
05-01-000393-2022
Мирјана Ђукић, Београд, чек/ови бр. 30488288 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-000394-2022
Цакић Бора, Лесковац, чек/ови бр. 0000056365216 издат/и
од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000395-2022
Јагодић Мирко, Бачка Паланка, чек/ови бр. 0000018514943
издат/и од Eurobank Direktna a.d.
05-01-000396-2022
Гужвић Драгомир, Нови Сад, чек/ови бр. 000000715468 издат/и од Eurobank Direktna a.d. Beograd.
05-01-000397-2022
Јочовић Драгица, Љиг, чек/ови бр. 0000205313935,
0000205313943, 0000205313950, 0000205313968, 0000205313976,
0000205313984, 0000205313992, 0000205314008 издат/и од Banca
Intesa a.d.
05-01-000398-2022
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Росанда Стојановић, Београд, чек/ови бр. 1759623,
2177891, 2177892, 2177893 издат/и од ERSTE bank a.d.
05-01-000399-2022
Радеч
Нада,
Београд,
чек/ови
бр.
Киселички
0000201822293 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000400-2022
Антић Томислав, Пирот, чек/ови бр. 0000000945694 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-000401-2022
Јанковић Невена, Чачак, чек/ови бр. 0000181576323 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000402-2022
Ждеро Љиљана, Футог, чек/ови бр. 9000002311346,
9000003996255 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000403-2022
Петровић Мирослав, Нови Сад, чек/ови бр. P000000597720
издат/и од Eurobank Direktna a.d. Novi Sad. 05-01-000404-2022
Јованов Жарков Татјана, Панчево, чек/ови бр.
0000108233198 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000405-2022
Милојевић Гордана, Зрењанин, чек/ови бр. 84265099 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-000406-2022
Вујић Ана, Краљево, чек/ови бр. 1530189 издат/и од
Addiko Banka.
05-01-000407-2022
Јововић Драган, Крагујевац, чек/ови бр. 6365217, 6365209
издат/и од AIK Banke a.d.
05-01-000408-2022
Костадиновић Снежана, Ниш, чек/ови бр. 0000048764559,
0000048764567 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000409-2022
Стојановић Славољуб, Неготин, чек/ови бр. 0000144905155
издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-000410-2022
Соскић Јелена, Обреновац, чек/ови бр. 4881771. издат/и од
ERSTE bank a.d.
05-01-000411-2022
Радиновић Александар, Нови Сад, чек/ови бр. 5227281,
5227282, 5227283, 5227284, 5227285, 5227286 издат/и од ERSTE
bank a.d.
05-01-000412-2022
Ђорић Саша, Ниш, чек/ови бр. 0000152967683 издат/и од
Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-000413-2022
Савић Славица, Ивањица, чек/ови бр. 0000095282216 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-000414-2022
Савић Славица, Ивањица, чек/ови бр. 0000145236329 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-000415-2022
– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –
Живановић Милан, Сумраковац полиса/е животног осигурања бр. SL2001014052 издатa/e од Сава животног осигурања
а.д.о.
06-01-000067-2022
Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд
полиса/е осигурања живота бр. 45902278, 48232484, 66053922,
60223548, 56517068, 2249846, 65936678, 2258435, 48431838,
65312005, 61815211 издатa/e од Wiener Stadtische osiguranja
a.d.o.
06-01-000068-2022
Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. ГФО Нови Пазар, Нови Пазар полиса/е аутоодговорности ОБ - 136 НБ бр.
37632962, 37632968, 37631455, 37631916, 37107556, 36245927,
37783124, 37632331, 37631292, 36114416, 37633067, 34380045,
37632819, 36244835 издатa/e од Компаније „Дунав осигурања”
а.д.о. ГФО Нови Пазар.
06-01-000069-2022
Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. ГФО Нови Пазар,
Нови Пазар полиса/е осигурања OS-1/S бр. 104361 издатa/e од
Компаније „Дунав осигурања” а.д.о. ГФО Нови Пазар.
06-01-000070-2022
Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. ГФО Нови Пазар,
Нови Пазар зелена/е карта/е бр. 07422231 издатa/e од Компаније
„Дунав осигурања” а.д.о. - ГФО Нови Пазар. 06-03-000071-2022
Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. ГФО Нови Пазар,
Нови Пазар полиса/е комбинованог осигурања моторних возила
ОБ-169 бр. 767934241, 767934204 издатa/e од Компаније „Дунав
осигурања” а.д.о. ГФО Нови Пазар.
06-01-000072-2022
Тошић Јасмина, Аранђеловац полиса/е животног осигурања бр. SL2000014198 издатa/e од Сава животног осигурања
а.д.о.
06-01-000073-2022
Брковић Миливоје, Ваљево полиса/е животног осигурања
бр. SL2002006720 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о.
06-01-000074-2022
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
Југовић Вељко, Крушевац, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Драгомир Марковић” у Крушевцу.
07-01-000277-2022
Михаилов Драгана, Велика Плана, сведочанство/а ОШ
„Свети Сава” у Великој Плани.
07-03-000278-2022
Марјановић Катарина, Смедеревска Паланка, сведочанство/а V разреда ОШ „Херој Иван Мукер” у Смедеревској Паланци.
07-03-000279-2022
Марјановић Катарина, Смедеревска Паланка, сведочанство/а VI разреда ОШ „Херој Иван Мукер” у Смедеревској Паланци.
07-03-000280-2022
Марјановић Катарина, Смедеревска Паланка, сведочанство/а VII разреда ОШ „Херој Иван Мукер” у Смедеревској Паланци.
07-03-000281-2022
Марјановић Катарина, Смедеревска Паланка, сведочанство/а VIII разреда ОШ „Херој Иван Мукер” у Смедеревској Паланци.
07-03-000282-2022
Стојић Слађана, Опово, сведочанство/а ОШ „Доситеј Обрадовић” у Опову од 1993/94.
07-03-000283-2022
Вујатовић Сања, Бања Лука, сведочанство/а ОШ „Бранко
Радичевић” у Шиду.
07-03-000284-2022
Смиљковић Мина, Београд –Нови Београд, ђачка књижица
II циклуса ОШ „Кнегиња Милица” у Новом Београду.
07-01-000285-2022
Суботић Тијана, Петровац на Млави, ђачка књижица II циклуса ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави, дел. бр. 2334 од
29.10.2020.
07-01-000286-2022
Јовановић Лука, Београд, сведочанство/а VIII разреда ОШ
„Владисав Петровић Дис”.
07-03-000287-2022
Краснић Саша, Београд –Земун, уверење Школе за основно
образовање одраслих „Бранко Пешић” у Земуну. 07-04-000288-2022

Павловић Лазар, Крушевац, сведочанство/а V разреда ОШ
„Доситеј Обрадовић” у Мозгову.
07-03-000289-2022
Китановић Душан, Косовска Каменица, ђачка књижица
ОШ „Трајко Перић”.
07-01-000290-2022
Јевђенијевић Марко, Страгари, сведочанство/а о завршеној
ОШ „Јулијана Ћатић” у Страгарима.
07-03-000291-2022
Стоиљковић Јелена, Панчево, сведочанство/а ОШ „Борислав Петровић Браца” у Панчеву.
07-03-000292-2022
Златојевић Соња, Копривница, сведочанство/а ОШ „Јован
Јовановић Змај” у Салашу.
07-03-000293-2022
Лутфиу Мерита, Прешево, сведочанство/а VIII разреда
Основне школе од 1988/89.
07-03-000294-2022
Петровић Марија, Шабац, сведочанство/а VIII разреда ОШ
„Војвода Степа” у Липолисту.
07-03-000295-2022
Велемир Бојана, сопот, сведочанство/а ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” у Београду.
07-03-000296-2022
Јанковић Милица, Куршумлија, ђачка књижица ОШ „Милоје Закић” у Куршумлији, бр. 0750118.
07-01-000297-2022
Ивковић Снежана, Петроварадин, сведочанство/а о завршеном основном образовању ОШ „Жарко Зрењани” у Новом
Саду.
07-03-000298-2022
Нокић Давуд, Београд –Земун, ђачка књижица ОШ „Мајка
Југовића” у Земуну.
07-01-000299-2022
Лакатош Катарина, Иваново, сведочанство/а ОШ „Моша
Пијаде” у Иванову од 2003.
07-03-000300-2022
Димитријевић Драгана, Лазаревац, сведочанство/а ОШ
„Рајак Павићевић” у Бајиној Башти, бр. 78/6 од 27.08.1987.
07-03-000301-2022
Пешић Ненад, Врање, сведочанство/а V –VIII разреда ОШ
„Радоје Домановић” у Врању.
07-03-000302-2022
Влаисављевић Огњен, Београд, ђачка књижица ОШ „Лаза
Костић” у Београду.
07-01-000303-2022
Митровић Матеја, Стајковац, сведочанство/а V разреда
ОШ „Свети Сава” у Гложану, бр. 183 од 25.06.2019.
07-03-000304-2022
Митровић Матеја, Стајковац, сведочанство/а VI разреда
ОШ „Свети Сава” у Гложану, бр. 134 од 23.06.2020.
07-03-000305-2022
Hysen Salihi, Прешево, сведочанство/а Основне школе од
1983/84.
07-03-000306-2022
Богданов Данијела, Јаша Томић, сведочанство/а ОШ „Стеван Алексић” у Јаши Томићу, бр. 01-6 од 01.06.1990.
07-03-000307-2022
Николић Дејан, Сопот, сведочанство/а ОШ „Јанко Катић” у
Рогачи.
07-03-000308-2022
Бранковић Јагодина, Београд, сведочанство/а о завршеном
основном образовању ОШ „Живојин Перић” у Стублинама  –
Обреновац.
07-03-000309-2022
Лазаревић Јован, Близнак, сведочанство/а ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави, бр. 4594 од 15.06.2010.
07-03-000310-2022
Павловић Светлана, Каоник, сведочанство/а ОШ „Миодраг
Максић” у Каонику.
07-03-000311-2022
Поповић Мирјана, Мионица, сведочанство/а о завршеном
основном образовању ОШ „Душан Полексић” у Дрену  – Обреновац.
07-03-000312-2022
Јовановић Драган, Рановац, сведочанство/а ОШ „Јован
Шербановић” у Рановцу.
07-03-000313-2022
Николић Драгана, Београд, сведочанство/а о завршеном
основном образовању ОШ „14. октобар” у Баричу.
07-03-000314-2022
Ђурковић Ана, Мајур-Ш, сведочанство/а ОШ „Никола Тесла” у Дубљу, дел. бр. 93/1 од 09.06.1999.
07-03-000315-2022
Милекић Бојан, Обреновац, сведочанство/а о завршеном
основном образовању ШООО у Обреновцу. 07-03-000316-2022
Марковић Весна, Велики Шиљеговац, сведочанство/а ОШ
„Велизар Станковић Корчагин” у Великом Шиљеговцу.
07-03-000317-2022
Петровић Гроздана, Лазаревац, сведочанство/а ШООО
„Ђуро Салај” у Београду.
07-03-000318-2022
Марковић Слађан, Меленци, сведочанство/а V разреда ОШ
„Др Бошко Вребалов” у Меленцима.
07-03-000319-2022
Јовановић Жарко, Засавица, сведочанство/а VIII разреда
ОШ „Д. Р. Народ” у Мачванској Митровици. 07-03-000320-2022
Проковић Милан, Лазаревац, сведочанство/а ОШ „Ђуро
Салај” у Београду.
07-03-000321-2022
Тисменар Ален, Вршац, сведочанство/а V разреда ОШ „Јован Стерија Поповић” у Вршцу.
07-03-000322-2022
Миленковић Предраг, Смедерево, сведочанство/а ОШ
„Трајко Перић” у Великом Ропотову.
07-03-000323-2022
Станојевић Јовица, Ужице, сведочанство/а завршене
основне школе ОШ „Слободан Секулић” у Ужицу.
07-03-000324-2022
Пилипенко Маја, Нови Сад, ђачка књижица I циклуса ОШ
„Свети Кирило и Методије” у Новом Саду. 07-01-000325-2022
Божић Сузана, Рума, сведочанство/а VIII разреда ОШ „Душан Јерковић” у Руми.
07-03-000326-2022
Стојковић Зоран, Рума, сведочанство/а VIII разреда ОШ
„Душан Јерковић” у Руми.
07-03-000327-2022
Лазовић Дарко, Прањани, сведочанство/а ОШ „Иво Андрић” у Прањанима од 1991/92.
07-03-000328-2022
Камбери Рехан, Београд, сведочанство/а V разреда ОШ
„Олга Петров” у Београду.
07-03-000329-2022
Стојковић Средоје, Ново Милошево, сведочанство/а ОШ
„Др Ђорђе Јоановић” у Новом Милошеву.
07-03-000330-2022
Срећковић Гордана, Горњи Милановац, сведочанство/а
ОШ „Филип Филиповић” у Чачку.
07-03-000331-2022
Бранковић Небојша, Зајечар, сведочанство/а ОШ „Ђура
Јакшић” у Зајечару.
07-03-000332-2022
Живковић Стеван, Бадњевац, сведочанство/а Основне школе од 2009/10.
07-03-000333-2022
Тодоровић Тања, Крагујевац, сведочанство/а ОШ „Трећи
крагујевачки батаљон” у Крагујевцу.
07-03-000334-2022
Мандић Стефан, Инђија, ђачка књижица ОШ „Јован Поповић” у Инђији.
07-01-000335-2022
Вељановски Сања, Београд, сведочанство/а ОШ „Иво Андрић8 у Београду.
07-03-000336-2022
Стојанов Бојан, Босилеград, сведочанство/а ОШ „Георги
Димитров” у Босилеграду (ИО Горња Лисина), дел. бр. 01-276
од 26.06.1989.
07-03-000337-2022
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Тешовић Новак, Сурчин, ђачка књижица ОШ „Јанко Веселиновић” у Београду, бр. 26/3.
07-01-000338-2022
Насковић Слађана, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Трајко
Перић” у Великом Ропотову од 15.06.2000. 07-03-000339-2022
Ивић Мирјана, Сремска Митровица, сведочанство/а VIII
разреда ОШ „Д. Р. Народ” у Мачванској Митровици.
07-03-000340-2022
Илић Дејан, Ниш, сведочанство/а ОШ „Божидар Миљковић” у Горњем Присјану.
07-03-000341-2022
Младеновић Алекса, Оџаци, сведочанство/а VII разреда
ОШ „Мирослав Антић” у Оџацима, дел. бр. 03-107-24/2021.
07-03-000342-2022
Спасојчевић Никола, Ириг, сведочанство/а VIII разреда
ОШ „Доситеј Обрадовић” у Иригу.
07-03-000343-2022
Рајичић Маја, Смедерево, сведочанство/а ОШ „Др Јован
Цвијић” у Смедереву.
07-03-000344-2022
Новаковић Нађа, Ужице, сведочанство/а завршеног V разреда ОШ „Прва основна школа Краља Петра Другог” у Ужицу.
07-03-000345-2022
Петровић Драгиша, Волуја, сведочанство/а ОШ „Слободан
Јовић” у Волуји.
07-03-000346-2022
Поровић Нада, Обреновац, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Јован Јовановић Змај” у Обреновцу.
07-01-000347-2022
Станопјевић Кристина, Гроцка, сведочанство/а V разреда
ОШ „Иво Лола Рибар” у Бегаљици.
07-03-000348-2022
Сабо Стефана Анђела, Вршац, сведочанство/а о завршеном
V разреду ОШ „Јован Стерија Поповић” у Вршцу.
07-03-000349-2022
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Бенка Снежана, Панчево, диплома Војне школе стручних
радника у Рајловцу.
08-05-000991-2022
Благојевић Ђорђе, Горња Трнава, сведочанство/а I разреда
Средње стручне школе у Крагујевцу.
08-04-000992-2022
Кркљуш Јована, Београд –Земун, диплома Хемијско прехрамбено технолошке школе у Београду.
08-05-000993-2022
Крстевска Невена, Пожаревац, диплома Медицинске школе у Пожаревцу од 2015/16.
08-05-000994-2022
Ковачевић Вања, Ветерник, диплома Саобраћајне школе
„Пинки” у Новом Саду.
08-05-000995-2022
Петровић Љиљана, Кладово, сведочанство/а I разреда Техничке школе у Кладову, дел. бр. 306 од 15.06.2001.
08-04-000996-2022
Петровић Љиљана, Кладово, сведочанство/а II разреда
Техничке школе у Кладову, дел. бр. 476 од 21.06.2002.
08-04-000997-2022
Петровић Љиљана, Кладово, сведочанство/а III разреда
Техничке школе у Кладову, дел. бр. 371 од 02.06.2003.
08-04-000998-2022
Петровић Љиљана, Кладово, диплома Техничке школе у
Кладову, дел. бр. 470 од 13.06.2003.
08-05-000999-2022
Колар Желислав, Ковачица, диплома Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” у Панчеву.
08-05-001000-2022
Станковић Наташа, Кикинда, диплома Економско трговинске школе у Кикинди.
08-05-001001-2022
Лазаревић Душан, Крагујевац, диплома Друге крагујевачке
гимназије.
08-05-001002-2022
Стаменковић Јован, Пожаревац, диплома Политехничке
школе у Пожаревцу од 2019/20.
08-05-001003-2022
Арсић Андреа, Београд, сведочанство/а I разреда Шесте
београдске гимназије у Београду.
08-04-001004-2022
Марковић Ђорђе, Драгиње, диплома Грађевинске школе у
Београду.
08-05-001005-2022
Марковић Марко, Алексинац, сведочанство/а I, II и III разреда СШ „Б. Нушић” у Сокобањи.
08-04-001006-2022
Буквић Милош, Кула, диплома СТШ „Михајло Пупин” у
Кули.
08-05-001007-2022
Алексић Младен, Крушевац, диплома Економско-трговинске школе у Крушевцу.
08-05-001008-2022
Костић Марко, Севојно, диплома завршене средње школе
Техничке школе „Радоје Марић” у Ужицу.
08-05-001009-2022
Адамовић Славица, Барајево, диплома Економско-трговинске школе у Сопоту од 2001.
08-05-001010-2022
Антуновић Гојко, Темерин, диплома ЕТШ „Михајло Пупин” у Новом Саду.
08-05-001011-2022
Ракић Слађан, Краљево, диплома МТШ „14. октобар” у
Краљеву.
08-05-001012-2022
Гајић Милош, Београд, диплома Електротехничке школе
„Нада Димић” у Земуну.
08-05-001013-2022
Маринков Биљана, Бачка Паланка, сведочанство/а I и II
разреда Гимназије „20. октобар” у Бачкој Паланци.
08-04-001014-2022
Гвозденовић Маја, Лозница, диплома Гимназије од
2002/03.
08-05-001015-2022
Дрндаревић Бојан, Оснић, диплома СШ „Никола Тесла” у
Бољевцу, дел. бр. 422 од 15.06.2017.
08-05-001016-2022
Шекарић Никола, Куршумлија, диплома Средње школе.
08-05-001017-2022
Хорват Верица, Вајска, диплома Пољопривредне школе са
домом ученика у Футогу.
08-05-001018-2022
Живић Соња, Алексинац, диплома Гимназије „Дракче Миловановић” у Алексинцу од 1998/99.
08-05-001019-2022
Готовац Душко, Доња Борина, диплома IV степена Економске школе у Лозници од 2012/13.
08-05-001020-2022
Радовић Вук, Лозница, диплома Средње школе.
08-05-001021-2022
Стевић Татјана, Бања Ковиљача, диплома IV степена Економске школе у Лозници од 1999/2000.
08-05-001022-2022
Томић Слађана, Савино село, сведочанство/а I разреда
ССШ „4. јули” у Врбасу, дел. бр. 1011/21 од 15.06.2001.
08-04-001023-2022
Мужинић Златко, Падина, уверење Гимназије „Михајло
Пупин” у Ковачици, бр. 01-242/10 од 1990/91. 08-03-001024-2022
Буловић Маја, Београд, диплома Девете београдске гимназије „Михајло Петровић Алас”.
08-05-001025-2022
Ћирковић Јасмина, Чачак, диплома Машинско саобраћајне
школе у Чачку.
08-05-001026-2022
Џуџелија Иван, Београд –Нови Београд, диплома V београдске гимназије.
08-05-001027-2022
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Пувача Александра, Нови Карловци, сведочанство/а I, II,
III и IV разреда СШ „Др Ђорђе Натошевић” у Инђији.
08-04-001028-2022
Јовић Сандра, Београд, диплома Геолошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић” у Београду.
08-05-001029-2022
Стојановић Милица, Врање, диплома Економско трговинске школе у Врању, смер трговац 2011/2012. 08-05-001030-2022
Ракић Драган, Паруновац, сведочанство/а I разреда Машинско-електротехничке школе у Крушевцу. 08-04-001031-2022
Ракић Драган, Паруновац, сведочанство/а II разреда Машинско-електротехничке школе у Крушевцу. 08-04-001032-2022
Вулета Никола, Ужице, диплома Саобраћајно техничке
школе „Радоје Љубичић” у Ужицу.
08-05-001033-2022
Брозинчевић Божидар, Загреб, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда Прве приватне угоститељско туристичке школе у Београду.
08-04-001034-2022
Брозинчевић Божидар, Загреб, диплома IV степена Прве
приватне угоститељско туристичке школе у Београду.
08-05-001035-2022
Поповић Марјана, Крагујевац, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда ПХШ „Др Ђорђе Радић” у Краљеву. 08-04-001036-2022
Поповић Марјана, Крагујевац, диплома ПХШ „Др Ђорђе
Радић” у Краљеву.
08-05-001037-2022
Марковић Младен, Житковац, диплома Техничке школе
„Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу. 08-05-001038-2022
Ковачевић Љиљана, Нови Сад, диплома Елитне приватне
средње економске школе у Новом Саду.
08-05-001039-2022
Петковић Владица, Ниш, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Прехрамбено-хемијске школе „Ратко Павловић” у Нишу.
08-04-001040-2022
Петковић Владица, Ниш, диплома Прехрамбено-хемијске
школе у Нишу.
08-05-001041-2022
Вукајловић Стефан, Кузмин, диплома СТШ „Никола Тесла” у Сремској Митровици од 2018/19.
08-05-001042-2022
Миладиновић Маја, Ћуприја, диплома Гимназије у Ћуприји од 1999/2000.
08-05-001043-2022
Кукаљ Марија, Крагујевац, диплома ТУШ „Тоза Драговић”
у Крагујевцу.
08-05-001044-2022
Чутурић Авдо, Прибој, сведочанство/а I, II, III и IV разреда
Машинско електротехничке школе у Прибоју. 08-04-001045-2022
Дробњаковић Миливоје, Нова Варош, диплома Школе за
квалификоване раднике „Хајро Хаџимуртезић” у Новој Вароши
од 1975/76.
08-05-001046-2022
Марковић Лука, Београд, сведочанство/а I разреда Медицинске школе „Свети Сава” у Београду.
08-04-001047-2022
Павловић Ана, Ниш, диплома Угоститељско-туристичке
школе у Нишу.
08-05-001048-2022
Михајловић Јелена, Јасеново (Бела Црква), сведочанство/а
III разреда Пољопривредне школе „Вршац” у Вршцу.
08-04-001049-2022
Коткојевић Сузана, Савинац, сведочанство/а III и IV разреда Техничке школе у Бору.
08-04-001050-2022
Пантелић Миланка, Ужице, диплома Економске школе у
Ужицу.
08-05-001051-2022
Благојевић Гордан, Прокупље, диплома ТШ „15 мај” у
Прокупљу од 2013/14.
08-05-001052-2022
Павловић Александар, Београд, сведочанство/а I и II разреда средња Електротехничке школе „Никола Тесла” у Београду.
08-04-001053-2022
Павловић Александар, Београд, сведочанство/а III разреду
Електротехничке школе „Стари град” у Београду.
08-04-001054-2022
Павловић Александар, Београд, диплома средње Електротехничке школе „Стари град” у Београду.
08-05-001055-2022
Павловић Александар, Београд, диплома V степена Електротехничке школе „Стари град” у Београду. 08-05-001056-2022
Маринковић Милош, Алексинац, диплома Техничке школе
„Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу. 08-05-001057-2022
Јовановић Раде, Шабац, диплома Средње пољопривредне
школе са домом ученика Шабац у Шапцу.
08-05-001058-2022
Петровић Софија, Бошњане, сведочанство/а I разреда Економско-трговинске школе у Крушевцу.
08-04-001059-2022
Петровић Софија, Бошњане, сведочанство/а II разреда Економско-трговинске школе у Крушевцу.
08-04-001060-2022
Петровић Софија, Бошњане, сведочанство/а III разреда
Економско-трговинске школе у Крушевцу.
08-04-001061-2022
Радановић Маша, Београд, диплома  – дупликат средње школе Тринаесте београдске гимназије, бр. 01-3/33 од
04.08.2006.
08-05-001062-2022
Мирић Соња, Ново Село, диплома Гимназије „Јован Јовановић Змај” у Оџацима од 1995/96.
08-05-001063-2022
Милошевић Биљана, Пожаревац, диплома Медицинске
школе у Пожаревцу од 1989/90.
08-05-001064-2022
Вуковић Бобан, Београд, сведочанство/а I разреда средње
Техничке ПТТ школе.
08-04-001065-2022
Вуковић Бобан, Београд, сведочанство/а II разреда средње
Техничке ПТТ школе.
08-04-001066-2022
Вуковић Бобан, Београд, сведочанство/а III разреда средње
Техничке ПТТ школе.
08-04-001067-2022
Вуковић Бобан, Београд, сведочанство/а IV разреда средње
Техничке ПТТ школе.
08-04-001068-2022
Вуковић Бобан, Београд, диплома средње Техничке ПТТ
школе.
08-05-001069-2022
Радуловић Алекса, Суботица, диплома Елитне приватне
средње економске школе у Новом Саду.
08-05-001070-2022
Сабо Ерика, Српски Итебеј, диплома СШ „Ђура Јакшић” у
Српској Црњи.
08-05-001071-2022
Стојковић Милош, Смедерево, диплома Техничке школе у
Смедереву.
08-05-001072-2022
Петровић Јован, Смедерево, диплома Техничке школе у
Смедереву.
08-05-001073-2022
Ивић Добрица, Мало Црниће, диплома Техничке школе у
Смедереву.
08-05-001074-2022
Стојановић Милош, Враново, диплома Техничке школе у
Смедереву.
08-05-001075-2022
Ђекић Никола, Кикинда, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Ваљевске гимназије у Ваљеву од 2001/04. 08-04-001076-2022
Ђекић Никола, Кикинда, диплома Ваљевске гимназије у
Ваљеву од 2001/04.
08-05-001077-2022
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Дражић Нађа, Бечеј, диплома СШ „Гимназија” у Бечеју.
08-05-001078-2022
Тривановић Вања, Пригревица, сведочанство/а I разреда
Средње техничке школе у Сомбору од 2015/16.
08-04-001079-2022
Тимотијевић Марина, Ужице, диплома ТШ „Радоје Марић” у Ужицу.
08-05-001080-2022
Тимотијевић Марина, Ужице, сведочанство/а I разредa ТШ
„Радоје Марић” у Ужицу.
08-04-001081-2022
Тимотијевић Марина, Ужице, сведочанство/а II разреда
ТШ „Радоје Марић” у Ужицу.
08-04-001082-2022
Тимотијевић Марина, Ужице, сведочанство/а III разреда
ТШ „Радоје Марић” у Ужицу.
08-04-001083-2022
Селак Марија, Нови Сад, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Гимназије „Јан Колар” са домом ученика у Бачком Петровцу.
08-04-001084-2022
Тимотијевић Марина, Ужице, сведочанство/а IV разреда
ТШ „Радоје Марић” у Ужицу.
08-04-001085-2022
Селак Марија, Нови Сад, диплома Гимназије „Јан Колар”
са домом ученика у Бачком Петровцу.
08-05-001086-2022
Стефановић Катарина, Београд, сведочанство/а I, II, III и
IV разреда Треће београдске гимназије у Београду.
08-04-001087-2022
Томић Данијел, Крушевац, диплома Грађевинске школе у
Крушевцу.
08-05-001088-2022
Дамњановић Марија, Београд, диплома Хемијско-прехрамбене школе у Београду.
08-05-001089-2022
Вукашиновић Ненад, Сивац, диплома III степена ССШ „4.
јули” у Врбасу, дел. бр. 1097 од 27.08.2012. 08-05-001090-2022
Арсенијевић Наташа, Голубинци, диплома СШ „Др Ђорђе
Натошевић” у Инђији.
08-05-001091-2022
Настасијевић Златко, Кладово, диплома III степена Техничке школе у Кладову, дел. бр. 599 од 01.09.1997.
08-05-001092-2022
Зарић Борис, Нови Сад, диплома СШ „Светозар Милетић”
у Новом Саду.
08-05-001093-2022
Антонић Милица, Крупањ, диплома Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево” у Ваљеву.
08-05-001094-2022
Ђенић Владимир, Нова Варош, диплома Техничке школе у
Новој Вароши.
08-05-001095-2022
Мијајловић Тања, Краљево, диплома Гимназије „Јездимир
Ловић” у Сјеници од 1997/98.
08-05-001096-2022
Матић Саша, Шабац, диплома Хемијске школе у Шапцу,
бр. 143/14 од 12.06.2000.
08-05-001097-2022
Ћирић Ненад, Београд, сведочанство/а II разреда Саобраћајне техничке школе Земун, Београд.
08-04-001098-2022
Мијаиловић Михаило, Љубиш, диплома Пољопривредне
школе „Љубо Мићић” у Пожеги.
08-05-001099-2022
Јовановић Арсеније, Крагујевац, диплома Прве техничке
школе у Крагујевцу.
08-05-001100-2022
Милић Марко, Београд –Нови Београд, диплома Политехничке академијае у Новом београду.
08-05-001101-2022
Гаврилов Бранислав, Кикинда, диплома Техничке школе у
Кикинди.
08-05-001102-2022
Којић Бојана, Сарајево, сведочанство/а I и II разреда Трговачке школе у Београду.
08-04-001103-2022
Михајловић Зоран, Рипањ, диплома МОЦ „Радоје Дакић”
у Београду.
08-05-001104-2022
Секулић Јелена, Београд, сведочанство/а I, II и III разреда
Трговачке школе у Београду.
08-04-001105-2022
Сигети Евелин, Лок, диплома Средње школе „Јован Вукановић” у Новом Саду.
08-05-001106-2022
Јованов Немања, Ковин, диплома Техничке школе „Сава
Мунћан” у Белој Цркви.
08-05-001107-2022
Милошевић Петар, Краљево, сведочанство/а IV разреда
МТШ „14. октобар” у Краљеву.
08-04-001108-2022
Ајдиновић Фуад, Нови Пазар, диплома средње Економско-трговинске школе у Новом Пазару, смер пословни администратор.
08-05-001109-2022
Мариновић Емина, Кладово, диплома Гимназије у Кладову, дел. бр. 350 од 14.06.2005.
08-05-001110-2022
Ивановић Саша, Београд, диплома Саобраћајно-техничке
школе у Земуну.
08-05-001111-2022
Маноилов Ивана, Београд, диплома II економске школе у
Београду.
08-05-001112-2022
Ћелић Милица, Београд, диплома "XIII београдска гимназија", Београд.
08-05-001113-2022
Токалић Марија, Краљево, сведочанство/а II разреда ПХШ
„Др Ђорђе Радић” у Краљеву.
08-04-001114-2022
Љубић Михајло, Врање, диплома Техничке школе у Врању,
смер оператер машинске обраде, 2017/2018. 08-05-001115-2022
Габриш Горан, Панчево, диплома Гимназије „Урош Предић” у Панчеву.
08-05-001116-2022
Антић Никола, Београд, диплома III степена Техничке
школе ГСП у Београду.
08-05-001117-2022
Василић Ивана, Нови Сад, диплома ТШ „Милева Марић  –
Ајнштајн” у Новом Саду.
08-05-001118-2022
Дражета Аница, Стари Бановци, сведочанство/а IV разреда
Медицинске школе „Надежда Петровић” у Земуну.
08-04-001119-2022
Дражета Аница, Стари Бановци, диплома Медицинске
школе „Надежда Петровић” у Земуну.
08-05-001120-2022
Игњатовић Тамара, Београд, сведочанство/а I разреда Школе за негу лепоте.
08-04-001121-2022
Игњатовић Тамара, Београд, сведочанство/а II разреда
Школе за негу лепоте.
08-04-001122-2022
Игњатовић Тамара, Београд, сведочанство/а III разреда
Школе за негу лепоте.
08-04-001123-2022
Станковић Властимир, Београд, диплома средње Туристичке школе.
08-05-001124-2022
Јовановић Жељко, Стублине, диплома Техничке школе у
Обреновцу, електро техничар аутоматике.
08-05-001125-2022
Tрајковић Петар, Гроцка, диплома Средњe школe у Гроцкој.
08-05-001126-2022
Трајковић Петар, Гроцка, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Средње школе у Гроцкој.
08-04-001127-2022
Зубић Лазар, Нови Сад, диплома ЕТШ „Михајло Пупин” У
Новом Саду.
08-05-001128-2022
Арсић Милена, Оџаци, диплома Гимназије „Јован Јовановић Змај” у Оџацима од 2002/03.
08-05-001129-2022

Славковић Петар, Костолац, диплома III степена Техничке
школе са домом ученика „Никола Тесла” у Костолцу (електромеханичар за машине и опрему).
08-05-001130-2022
Славковић Петар, Костолац, диплома V степена Техничке
школе са домом ученика „Никола Тесла” у Костолцу (електроенергетичар за рударске и металурске погоне). 08-05-001131-2022
Мудрић Јована, Рума, диплома СШ „Др Ђорђе Натошевић”
у Инђији.
08-05-001132-2022
Јовановић Радмило, Рогача, диплома ОЦ „Вељко Влаховић” у Младеновцу од 1982.
08-05-001133-2022
Радмила Весковић, Београд, диплома Пољопривредне
школе са домом ученика у Крњачи, Београд. 08-05-001134-2022
Максимовић Светлана, Шабац, диплома Стручне хемијске
и техничке школе у Шапцу од 2017.
08-05-001135-2022
Ивановић Миле, Зрењанин, диплома Техничке школе у
Зрењанину од 1991.
08-05-001136-2022
Антонић Милена, Стража, диплома СШ „Свети Сава” у
Лозници од 1990.
08-05-001137-2022
Просеница Ђорђе, Сомбор, диплома Техничке школе у
Сомбору од 2014/15.
08-05-001138-2022
Перић Ђурђа, Београд, диплома Пожаревачке гимназије у
Пожаревцу од 2014/15.
08-05-001139-2022
Авдамовић Снежана, Мајур-Ш, диплома Теничке школе у
Шапцу од 1989/90.
08-05-001140-2022
Миловановић Александар, Јагодина, диплома Прве техничке школе у Јагодини од 2013/14.
08-05-001141-2022
Јовановић Иван, Смедеревска Паланка, диплома „Паланачке гимназије” у Смедеревској Паланци од 1996/97.
08-05-001142-2022
Богдановић Стеван, Смедеревска Паланка, диплома „Паланачке гимназије” у Смедеревској Паланци од 2007/08.
08-05-001143-2022
Ћумуровић Оливера, Лучани, диплома ОЦ „Драгачевски
батаљон” у Гучи, дел. бр. 318 од 29.08.1989. 08-05-001144-2022
Јовичић Небојша, Лучани, диплома ОЦ „Драгачевски батаљон” у Гучи, дел. бр. 291 од 24.08.1990.
08-05-001145-2022
Савић Наташа, Ниш, диплома Гимназије „Светозар Марковић” у Јагодини од 1992/93.
08-05-001146-2022
Николић Горан, Смедеревска Паланка, диплома Средње
школе.
08-05-001147-2022
Сувајџић Катарина, Шабац, диплома Школе примењених
уметности у Шапцу од 2004/05.
08-05-001148-2022
Корица Вања, Сремска Каменица, диплома Техничке школе „Павле Савић” у Новом Саду.
08-05-001149-2022
Слијепчевић Душан, Кула, диплома СТШ „Михајло Пупин” у Кули.
08-05-001150-2022
Јовичин Жива, Београд, диплома Грађевинске школе у Београду.
08-05-001151-2022
Марковић Катарина, Београд, диплома Гимназије у Смедереву од 2011.
08-05-001152-2022
Стојановић Сара, Ниш, диплома Прехрамбено-хемијске
школе у Нишу.
08-05-001153-2022
Павловић Ивана, Пожаревац, диплома IV степена Политехничке школе у Пожаревцу од 2017/18.
08-05-001154-2022
Трајковић Ђорђе, Ниш, сведочанство/а I, II, III и IV разреда
Гимназије „Стеван Сремац” у Нишу.
08-04-001155-2022
Трајковић Ђорђе, Ниш, диплома Гимназије „Стеван Сремац” у Нишу.
08-05-001156-2022
Ристић Марија, Дражањ, диплома Медицинске школе
„Београд” у Београду.
08-05-001157-2022
Мишков Жељко, Београд –Звездара, диплома Машинске
школе у Београду.
08-05-001158-2022
Ристић Никола, Велика Крсна, диплома Техничке школе у
Младеновцу.
08-05-001159-2022
Бодирожа Савана, Шајкаш, сведочанство/а II разреда СШ
„Свети Архангел” у Новом Саду.
08-04-001160-2022
Димитров Алекса, Београд, сведочанство/а I разреда Техничке школе ГСП у Београду.
08-04-001161-2022
Ћирић Ненад, Београд, сведочанство/а II разреда Техничке
школе ГСП у Београду.
08-04-001162-2022
Николић Александар, Српски Милетић, диплома Техничке
школе у Оџацима од 2015.
08-05-001163-2022
Станковић Коста, Инђија, диплома Гимназије у Инђији.
08-05-001164-2022
Аћимовић Александар, Велика Плана, сведочанство/а I разреда Гимназије у Великој Плани.
08-04-001165-2022
Аћимовић Александар, Велика Плана, сведочанство/а II
разреда Гимназије у Великој Плани.
08-04-001166-2022
Аћимовић Александар, Велика Плана, сведочанство/а III
разреда Гимназије у Великој Плани.
08-04-001167-2022
Аћимовић Александар, Велика Плана, сведочанство/а IV
разреда Гимназије у Великој Плани.
08-04-001168-2022
Бајић Никола, Бајина Башта, диплома IV степена Техничке
школе у Бајиној Башти од 2019/20.
08-05-001169-2022
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Мараш Миљанић Соња, Подгорица, диплома Универзитета у Новом Пазару, бр. I-4997/19 од 04.05. 2021.
09-02-000144-2022
Шушњић Јован, Београд –Нови Београд, студентска књижица - индекс Правног факултета у Београду, бр. 507/19.
09-01-000145-2022
Балија Елвис, Бродарево, диплома о стеченом вишем образовању издата од Високе пословно-техничке школе струковних
студија у Ужицу.
09-02-000146-2022
Стојановић Тамара, Ниш, студентска књижица - индекс
специјалистичких студија Медицинског факултета у Нишу, бр.
5343.
09-01-000147-2022
Јаничић Светозар, Београд, диплома Факултета организационих наука, Универзитета у Београду, бр. 11406.
09-02-000148-2022
Милановић Срђан, Београд, студентска књижица - индекс
Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија
у Београду, бр. АВТ-48/17.
09-01-000149-2022
Јасика Душица, Пријепоље, диплома Високе пословно техничке школе у Ужицу.
09-02-000150-2022
Стефановић Маја, Панчево, студентска књижица - индекс
Факултета безбедности у Београду.
09-01-000151-2022
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Јаничић Светозар, Београд –Земун, диплома Економског
факултета Универзитета у Београду, бр. 41897.
09-02-000152-2022
Мишић Маша, Ниш, студентска књижица - индекс Факултета уметности у Нишу, бр. 1111/18.
09-01-000153-2022
Јовановић Милан, Нови Сад, студентска књижица - индекс
Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, бр.
60/11 ТР.
09-01-000154-2022
Јовановић Милутин, Ниш, студентска књижица - индекс
Електронског факултета у Нишу, бр. 18695. 09-01-000155-2022
Гајић Бошко, Нови Бановци, студентска књижица - индекс
Високе хотелијерске школе у Београду, бр. РБ001/2016.
09-01-000156-2022
Романовић Јован, Београд, студентска књижица - индекс
Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 2020/212.
09-01-000157-2022
Нићифоровић Марина, Београд, диплома Високе туристичке школе струковних студија, бр. 17/2016.
09-02-000158-2022
Бараћ Мартин, Крушевац, студентска књижица - индекс
Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, бр. 7974.
09-01-000159-2022
Сентић Бобан, Београд, диплома Криминалистичко полицијске академије у Земуну од 2015.
09-02-000160-2022
– ПЕЧАТИ –
Иванић Мијодраг, Београд, печат правоугаоног облика
исписан ћириличним текстом: АДВОКАТ; МИЈОДРАГ Д. ИВАНИЋ; Београд, Булевар Војводе Мишића 43; 060 765 75 57.
10-000011-2022
Donmez d.o.o., Панчево, печат округлог облика исписан латиничним текстом: * DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU, TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE DOO, у средини печата DONMEZ;
PANČEVO.
10-000012-2022
Дом здравља „Др Властимир Годић”, Варварин, печат
округлог облика пречника 32 mm исписан ћириличним текстом:
* РЕПУБЛИКА СРБИЈА * ВАРВАРИН; Дом здравља “Др Властимир Годић”, у средини печата грб Републике Србије.
10-000013-2022
– РАЗНО –
VKV Trade d.o.o., Милутовац, турска дозвола TR-bt BP
(2021) бр. 790255, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000598-2022
VKV Trade d.o.o., Милутовац, турска дозвола TR-bt BP
(2021) бр. 790256, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000599-2022
VKV Trade d.o.o., Милутовац, турска дозвола TR-bt BP
(2021) бр. 790257, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000600-2022
Вукић Александар, Београд, уверење о испитивању возила
које се увози као употребљавано бр. 005297-22 П, на обрасцу бр.
130495.
11-000601-2022
Јевремовић Јанко, Крагујевац, уверење о испитивању возила који се увози као употребљавано бр. 127917-19П, серијски бр.
797547.
11-000602-2022
Urak 2017 d.o.o., Краљево, дозвола за међународни транспорт RUS b 734625, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11-000603-2022
Urak 2017 d.o.o., Краљево, дозвола за међународни транспорт BY t 1092590, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000604-2022
Вићентић Влада, Београд, пловидбена дозвола ред. бр.
17382, издата од Лучке капетаније Београд.
11-000605-2022
Вићентић Влада, Београд, дозвола за испитивача ред. бр.
АБС002183, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000606-2022
Вићентић Влада, Београд, дозвола за инструктора вожње
ред. бр. АБС005744, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000607-2022
Исламовић Исмет, Нови Пазар, меморијска картица дигиталног тахографа за возача бр. SRB0000082718000, издата од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000608-2022
Пашић Оља, Београд, потврда о положеном стручном испиту (I степен  – класична хигијенска масажа; II степен  – терапеутска масажа; III степен  – Shiatsu tretman-New Energy), издата од
школе Професионал  – Универзитет „Ђуро Салај” у Београду.
11-000609-2022
Чимбуровић Теодора, Београд, потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ, бр. 003151-20К, на обрасцу серијски број 0513607, издата од Агенције за безбедност
саобраћаја.
11-000610-2022
Ђорђевић Драган, Сремчица, легитимација расељеног лица
бр. 70173/03/01492, издата од Комесаријата за избеглице РС.
11-000611-2022
Ђорђевић Мирјана, Сремчица, легитимација расељеног
лица бр. 70173/03/01493, издата од Комесаријата за избеглице РС.
11-000612-2022
STS Trans d.o.o., Кањижа, извод лиценце за превоз терета
у домаћем и међународном друмском саобраћају, бр. ЛTДМ00598/2017-30, за теретно возило регистарских ознака КА010FC, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000613-2022
Миловановић Нада, Ниш, радна књижица бр. 37665, издата од општине Ниш.
11-000614-2022
Спасојевић Синиша, Приштина, легитимација расељеног
лица бр. 70858/05/01068, издата од Комесаријата за избеглице и
миграције.
11-000615-2022
Чимбуровић Теодора, Београд, уверење о испитивању возила бр. 001032-15 на обрасцу 0045523, издато од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11-000616-2022
Ћирковић Слободан, Панчево, квалификациона картица
возача, бр. АБС 063 645, сер. бр. 063214, издата од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11-000617-2022
Теофиловић Саша, Београд –Земун, дигитална картица возача бр. SRB0000080871000, издата од Дунав осигурања а.д.
11-000618-2022

Мислић Синиша, Нови Сад, ADR-Certifikat о стручној
оспособљености возача бр. C 12461, издат од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000619-2022
Ђорић Милош, Београд, диплома за професионалног возача, издата од Саобраћајне школе „Божидар Аџија” у Београду.
11-000620-2022
Сага д.о.о., Панчево, дозвола за међународни транспорт D
bt e6-9375, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.
11-000621-2022
Марина промет д.о.о., Црвенка, дозвола за међународни
јавни превоз ствари RUS-bt бр. 0734404, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000622-2022
Марина промет д.о.о., Црвенка, дозвола за међународни
јавни превоз ствари RUS -bt бр. 0734405, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000623-2022
Марина промет д.о.о., Црвенка, дозвола за међународни
јавни превоз ствари RUS-bt бр. 0734406, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000624-2022
Марина промет д.о.о., Црвенка, дозвола за међународни
јавни превоз ствари RUS-bt бр. 0735898, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000625-2022
Kraljica Tise d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила
бр. 009628-22, сер. бр. обр. 1333056, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000626-2022
Vlamil d.o.o., Чачак, дозвола за међународни јавни транспорт BY t/2021 бр. 1092600, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000627-2022
Стаменковић Бранислав, Смедерево, сертификат о стручној компетентности бр. АБС 144332, издат од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000628-2022
Танацковић Живорад, Шабац, уверење о испитивању возила број 026950-18, сер. бр. обр. 0152663, издато од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11-000629-2022
Исаковић Игор, Нови Сад, уверење о испитивању возила, контролисање возила које се увози као употребљавано бр.
112355-16 П, серијски бр. обрасца 0291120, издато од Агенције
за безбедност саобраћаја.
11-000630-2022
Esans d.o.o., Београд, потврда о исправности уређаја и
опреме за погон возила на ТНГ бр. 034793-18, сер. бр. обр.
0452778, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000631-2022
Bajrovic d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни транспорт MNE /2021/ бр. 0001167, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000632-2022
Филић Слободанка, гроцка, легитимација расељених лица
бр. 70122 06 00878, издата од Комесаријата за расељена лица Бујановац..
11-000633-2022
Јојић Никола, Београд –Земун, уверење о познавању града
за такси дозволу издато од Секретаријата за јавни саобраћај у
Београду.
11-000634-2022
Алексић Љубиша, Лазаревац, тахографска картица
SRB0000068728000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000635-2022
Стевановић Родољуб, Петровац на Млави, летачка дозвола
за пилота параглајдера, са овлашћењима инструктора и тандем
пилота параглајдера бр. SRB.0154/1648, издата од Директората
цивилног ваздухопловства РС.
11-000636-2022
Божовић Војислав, Београд, уверење о испитивању возила
које се преправља бр. 001196-22, сер. бр. обр. 1276384, издато од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000637-2022
Паркинг простор д.о.о., Суботица, уверење о испитивању
возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано
бр. 175714-21П на обрасцу бр. 1309941, издато од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11-000638-2022
Moto Boem Trans d.o.o., Неготин, извод лиценце за домаћи
и међународни линијски превоз путника у друмском саобраћају,
бр. ЛПМЛ-649/2020-30, за возило регистарских ознака NG036HF, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000639-2022
Жупањка Живомир Лазаревић, Драгово, дозвола за међународни транспорт RUS b-0734098, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000640-2022
Аничић Драган, Београд –Земун, дозвола за управљача моторним чамцем, издата од Министарства за инфраструктуру и
енергетику.
11-000641-2022
PRO-TECH MAX, Београд, уверење о испитивању возила
бр. 024574-16, серијски број обрасца 0124432, издато од Лабораторије ЦИАХ Машинског факултета у Београду. 11-000642-2022
Verdano 200 d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила
које се преправља ред. бр. 023366-21 одштампано на обрасцу
серијски бр. 1223706, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000643-2022
Verdano 200 d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила
које се преправља ред. бр. 139719-21 одштампано на обрасцу серијски бр. 1224177, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000644-2022
Јевтић Жарко, Куршумлија, мемориjска картица дигиталног тахографа бр. SRB0000055082000, издата од Aгенције за
безбедност саобраћаја.
11-000645-2022
Cоmpanу Drum o.d., Нови Пазар, дозвола за међународни
транспорт TR-bt BP /2021/ бр. 821122, издата од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000646-2022
Ацић Душан, Умка, дозвола за управљање чамцем бр. 8270
од 31.05.1985, издата од Школе за бродарство, бродоградњу и
хидроградњу у Београду.
11-000647-2022
Кулић Зоран, Руменка, меморијска картица дигиталног тахографа бр. SRB0000015579001, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000648-2022
TD Marvel d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр.
132411-17 на обрасцу бр. 451249, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000649-2022
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Томић Милан, Чачак, меморијска картица дигиталног тахографа бр. SRB0000082351000, издата од Агенције за безбедност
саобраћаја.
11-000650-2022
Euro Lider d.o.o., Бујановац, извод лиценце за теретно возило BU 024-CU, ЛTДМ-595/2017-56 од 25.11.2021. по решењу бр.
344-10-22199/2017-03/18, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000651-2022
Euro Lider d.o.o., Бујановац, извод лиценце за теретно возило BU 024-BS, ЛTДМ-595/2017-57 од 25.11.2021. по решењу бр.
344-10-22199/2017-03/18, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000652-2022
Euro Lider d.o.o., Бујановац, извод лиценце за теретно возило BU 024-BP, ЛTДМ-595/2017-58 од 25.11.2021. по решењу бр.
344-10-22199/2017-03/18, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000653-2022
Euro Lider d.o.o., Бујановац, извод лиценце за теретно возило BU 024-BT, ЛTДМ-595/2017-59 од 25.11.2021. по решењу бр.
344-10-22199/2017-03/18, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000654-2022
Euro Lider d.o.o., Бујановац, извод лиценце за теретно возило BU 024-BR, ЛTДМ-595/2017-60 од 25.11.2021. по решењу бр.
344-10-22199/2017-03/18, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000655-2022
Јовановић Горан, Нови Сад, сертификат о стручној компетентности оспособљености лица одговорног за превоз терета у
националном и међународном друмском саобраћају бр. ABS
090676, издат од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000656-2022
Тодоровић Ненад, Свилајнац, меморијска картица дигиталног тахографа за возача бр. SRB0000062146000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000657-2022
Јовановић Горан, Нови Сад, сертификат о стручној компетентности оспособљености лица одговорног за превоз путника
у националном и међународном друмском саобраћају бр. ABS
029528, издат од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000658-2022
Рашовић Драгиша, Суботица, уверење о испитивању возила бр. 135108-21P, сер. бр. обр. 1263676, издато од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11-000659-2022
Рашовић Драгиша, Суботица, уверење о испитивању возила бр. 156834-21 Р, сер. бр. обр. 1290411, издато од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11-000660-2022
Ристић Душан, Крушевац, легитимација интерно расељеног лица бр. 70670-07-00729, издата 27.03.2000. у Крушевцу.
11-000661-2022
Кнежевић Ђорђе, Београд, дозвола за управљање моторним чамцем бр. 53043/11, издата од Лучке капетаније Панчево.
11-000662-2022
Дунавска Транспортна Логистика д.о.о., Београд –Нови
Београд, сведочанство о баждарењу бр. 2754, издато од Управе
за утврђивање способности бродова за пловидбу за баржу DTL
71820, ENI бр. 36000423.
11-000663-2022
Бећировић Бојан, Београд, потврда о исправности уређаја
и опреме за погон возила на ТНГ бр. 000602-19, сер. бр. обр.
0466743, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000664-2022
Васић Томислав, Гњилане, легитимација расељеног лица
бр. 70670/02/00534, издата од Комесаријата за избеглице Републике Србије.
11-000665-2022
Рад-Рашо, Ужице, извод лиценце за превоз терета у домаћем и међународном саобраћају бр. ЛТДМ-5025/2021-14, издатa
од Минестарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000666-2022
Перовић Александар, Београд –Нови Београд, пловидбена
дозвола за чамац без кабине рег. бр. BG-627F, издата од Министарства саобраћаја, Лучке капетаније Београд. 11-000667-2022
Тошић
Владимир,
Пирот,
картица
возача
бр.
SRB0000097N6G00, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000668-2022
Југопревоз д.о.о., Велика Плана, извод лиценце за међународни линијски превоз путника у друмском саобраћају ЛПМЛ00049/2018-39 за возило регистарске ознаке VP029-PO, издата од
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре..
11-000669-2022
Радовановић Мирослав, Београд, тахограф картица бр.
SRB0000097J33000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000670-2022
Mattina-nuova d.o.o., Чачак, дозвола за међународни транспорт BY t 2021 бр. 1092653, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000671-2022
Mattina-nuova d.o.o., Чачак, дозвола за међународни транспорт BY t 2021 бр. 1092654, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000672-2022
Живић Радомир, Косовска Митровица, легитимација расељеног лица бр. 70653-27-00278, издата у Комесаријату за избеглице у Краљеву.
11-000673-2022
Рашовић Драгиша, Суботица, уверење о испитивању возила која се увозе као употребљавана бр. 174760-20 П одштампано
на обрасцу бр. 1094711, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000674-2022
Alexandar taxi d.o.o., Нови Сад, уверење о испитивању возила бр. 003087-18, сер. бр. обр. 0126474, издато од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11-000675-2022
Ралевић Данијел, Челарево, квалификациона картица за
возача бр. SRB 008436, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000676-2022
Младеновић Бојан, Чачак, меморијска картица дигиталног
тахографа бр. SRB0000075365000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-000677-2022
Аxos d.o.o., Београд, довзола за међународни транспорт I b
e5 (2021) бр. 2022, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000678-2022
Strela trans pn 2016 d.o.o., Београд, дозвола за међународни
транспорт GR b (2021) бр. 2564, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-000679-2022
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На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином („Службени гласник РС”, број 49/17),
члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 43.
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника директора
Канцеларије Националног савета за координацију
сарадње са Руском Федерацијом и Народном
Републиком Кином
I
Поставља се Синиша Стевановић за вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком
Кином – Сектор за стратешку и оперативну сарадњу са Народном
Републиком Кином од 20. фебруара 2022. године, на три месеца.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1227/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
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На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 43. став 2. Закона
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Института
за неонатологију
I
Именује се прим. др сци. мед. Радмила Милеуснић Миленовић за вршиоца дужности директора Института за неонатологију.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1070/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 37. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21)
и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 43. став 2. Закона
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора Института
за неонатологију
I
Разрешава се прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски
дужности вршиоца дужности директора Института за неонатологију.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

о разрешењу вршиоца дужности директора
Природњачког музеја
I
Разрешава се Славко Спасић дужности вршиоца дужности
директора Природњачког музеја.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-942/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21)
и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

24 број 119-1066/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године

о именовању директора Природњачког музеја

Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

85

зеја.

I
Именује се Славко Спасић за директора Природњачког му-
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II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-943/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1182/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 60. ст. 1. и 8. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Института за повртарство Смедеревска Паланка
I
Разрешава се др Слађан Аџић дужности члана Управног одбора Института за повртарство Смедеревска Паланка, на лични
захтев.
II
Именује се др Веселинка Зечевић, научни саветник у Институту за повртарство, за члана Управног одбора Института за повртарство Смедеревска Паланка.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1030/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

593

На основу члана 42. став 7. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21)
и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Управног одбора Галерије
уметности у Приштини
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Галерије уметности у Приштини, чланови:
1. Слободан Бошковић,
2. Зоран Фуруновић,
3. Љивија Булићи,
4. Љубинко Максимовић,
5. Соња Шћепановић,
6. Томислав Трифић.
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На основу члана 42. став 7. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21)
и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Управног одбора
Галерије уметности у Приштини
I
У Управни одбор Галерије уметности у Приштини именују се:
1) за председника:
– Жарко Миленковић, уредник књижевног програма и књижевних издања у Дому културе у Грачаници;
2) за чланове:
(1) проф. мр Естер Зајми Милентијевић, редовни професор и
декан Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Звечану – Косовска Митровица,
(2) Александар Гуџић, дипл. историчар, уредник историјско-трибинских и позоришних програма у Дому културе у Грачаници,
(3) мр Марија Мојовић Филиповић, дипл. графичар, професор на Академији струковних студија Јужна Србије,
(4) Александар Илић, дипл. графички дизајнер, кустос за
изложбену делатност, Галерија уметности у Приштини.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1184/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

595

На основу члана 12. Закона о обнови културно-историјског
наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца („Службени
гласник РС”, број 52/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Одбора за обнову и развој
Сремских Карловаца
I
Разрешавају се дужности у Одбору за обнову и развој Сремских Карловаца, чланови:
1. Зоран Вапа,
2. др Рената Пинџо,
3. Александра Дошлић.

11. фебруар 2022.
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II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1173/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

596

На основу члана 12. Закона о обнови културно-историјског
наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца („Службени
гласник РС”, број 52/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Одбора за обнову и развој
Сремских Карловаца
I
У Одбор за обнову и развој Сремских Карловаца именују се
за чланове:
1) Јелена Миленковић Орлић, вршилац дужности помоћника
министра трговине, туризма и телекомуникација,
2) Саша Мартиновић, вршилац дужности директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин,
3) Зоран Вапа, председник Националног савета за културу.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1174/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

597

На основу члана 32. ст. 4. и 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије Владе за спровођење
конкурса за избор директора Јавног предузећа
„Србијагас”, Нови Сад
I
Именује се проф. др Муамер Реџовић, председник Надзорног
одбора Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад, за члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-934/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

87

598

На основу члана 16. став 2. Закона о јавним агенцијама
(„Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18), члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и тачке 6. Одлуке о оснивању Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и
муниције („Службени гласник РС”, број 17/20),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Управног одбора
Агенције за испитивање, жигосање и обележавање
оружја, направа и муниције
I
У Управни одбор Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције, именују се:
1) за председника:
– Богдан Пушић, Управа криминалистичке полиције, Министарство унутрашњих послова;
2) за чланове:
(1) Милош Копечни, Национални центар за криминалистичку форензику, Министарство унутрашњих послова,
(2) Ненад Јоцић, Сектор за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1167/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

599

На основу члана 37. став 2. Одлуке о изменама и допунама
оснивачког акта Института за стандардизацију Србије („Службени
гласник РС”, бр. 93/15 и 27/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора
Института за стандардизацију Србије
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Института за
стандардизацију Србије:
1. Миле Митровић, председник,
2. мр Душан Стокић, члан,
3. Марина Донић, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1177/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

88
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602

На основу члана 37. став 2. Одлуке о изменама и допунама
оснивачког акта Института за стандардизацију Србије („Службени
гласник РС”, бр. 93/15 и 27/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 43. став 2. Закона
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Института за стандардизацију Србије

о именовању председника и чланова Управног одбора
Универзитетског Клиничког центра Крагујевац

I
У Надзорни одбор Института за стандардизацију Србије
именују се:
1) за председника:
– Миле Митровић, шеф Одсека у Сектору за квалитет и безбедност производа у Министарству привреде;
2) за чланове:
(1) др Мирјана Кијевчанин, професор, продекан, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду,
(2) Марина Донић, виши организатор за послове стандардизације, Институт за стандардизацију Србије.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1178/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

601

На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 43. став 2. Закона
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Клиничког центра Крагујевац
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Клиничког центра Крагујевац:
1. доц. Владимир Џенопољац, председник,
2. др Дивна Николић, члан,
3. Милица Џоловић Копривица, члан.

I
У Управни одбор Универзитетског Клиничког центра Крагујевац именују се:
1) за председника:
– проф. др Александар Стефановић, Медицински факултет
Универзитета у Београду;
2) за чланове:
(1) Милица Џоловић Копривица, дипл. економиста, Славија
д.о.о. Крагујевац,
(2) др Марко Кадија, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију Универзитетског Клиничког центра Србије.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1247/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

603

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
правде
I
Разрешава се Никола Наумовски дужности вршиоца дужности помоћника министра правде – Сектор за међународну правну
помоћ, због постављења на положај помоћника министра правде
– Сектор за међународну правну помоћ.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1246/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1254/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

11. фебруар 2022.
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606

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај помоћника министра правде

о постављењу на положај помоћника министра правде

I
Поставља се Никола Наумовски на положај помоћника министра правде – Сектор за међународну правну помоћ, на пет година.

I
Поставља се Горан Џафић на положај помоћника министра
правде – Сектор за материјално-финансијске послове, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1255/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1258/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

605

607

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
правде

о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
правде

I
Разрешава се Горан Џафић дужности вршиоца дужности помоћника министра правде – Сектор за материјално-финансијске
послове, због постављења на положај помоћника министра правде
– Сектор за материјално-финансијске послове.

I
Разрешава се Владимир Винш дужности вршиоца дужности
помоћника министра правде – Сектор за међународну сарадњу и
стратешко планирање, због постављења на положај помоћника
министра правде – Сектор за међународну сарадњу и стратешко
планирање.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1256/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1253/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

90
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На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај помоћника министра правде

о постављењу на положај помоћника министра правде

I
Поставља се Владимир Винш на положај помоћника министра правде – Сектор за међународну сарадњу и стратешко планирање, на пет година.

I
Поставља се Бранислав Стојановић на положај помоћника
министра правде ‒ Сектор за европске интеграције и међународне
пројекте, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1261/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1259/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

609

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

611

На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
правде

о разрешењу вршиоца дужности директора Управе
за сарадњу с црквама и верским заједницама у
Министарству правде

I
Разрешава се Бранислав Стојановић дужности вршиоца дужности помоћника министра правде – Сектор за европске интеграције и међународне пројекте, због постављења на положај
помоћника министра правде ‒ Сектор за европске интеграције и
међународне пројекте.

I
Разрешава се др Владимир Рогановић дужности вршиоца
дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде, због постављења на положај
директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у
Министарству правде.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.

24 број 119-1257/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1251/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

11. фебруар 2022.
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614

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 30. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај директора Управе за сарадњу
с црквама и верским заједницама у Министарству
правде

о постављењу на положај помоћника директора
Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у
Министарству правде

I
Поставља се др Владимир Рогановић на положај директора
Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде, на пет година.

I
Поставља се др Марко Николић на положај помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама –
Сектор за односе са црквама и верским заједницама у Министарству правде, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
24 број 119-1252/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

613

На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора
Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у
Министарству правде

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1263/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

615

На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора
Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у
Министарству правде

I
Разрешава се др Марко Николић дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским
заједницама – Сектор за односе са црквама и верским заједницама
у Министарству правде, због постављења на положај помоћника
директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама –
Сектор за односе са црквама и верским заједницама у Министарству правде.

I
Разрешава се др Ферид Булић дужности вршиоца дужности
помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама – Сектор за међуверски дијалог у Министарству правде, због постављења на положај помоћника директора Управе за
сарадњу с црквама и верским заједницама – Сектор за међуверски
дијалог у Министарству правде.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1250/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1260/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

92

Број 18

11. фебруар 2022.
616

618

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај помоћника директора
Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у
Министарству правде

о постављењу на положај помоћника министра
финансија

I
Поставља се др Ферид Булић на положај помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама – Сектор
за међуверски дијалог у Министарству правде, на пет година.

I
Поставља се Борис Бјелица на положај помоћника министра
финансија – Сектор за праћење фискалних ризика, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1262/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

617

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
финансија

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1296/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

619

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
финансија

I
Разрешава се Борис Бјелица дужности вршиоца дужности
помоћника министра финансија – Сектор за праћење фискалних
ризика, због постављења на положај помоћника министра финансија – Сектор за праћење фискалних ризика.

I
Разрешава се Огњен Поповић дужности вршиоца дужности
помоћника министра финансија – Сектор за финансијски систем,
због постављења на положај помоћника министра финансија –
Сектор за финансијски систем.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1294/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1291/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

11. фебруар 2022.
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На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај помоћника министра
финансија

о постављењу на положај помоћника министра
финансија

I
Поставља се Огњен Поповић на положај помоћника министра финансија – Сектор за финансијски систем, на пет година.

I
Поставља се Јована Здравковић на положај помоћника министра финансија – Сектор за управљање средствима Европске уније, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1292/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

621

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
финансија

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1289/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

623

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
омладине и спорта

I
Разрешава се Јована Здравковић дужности вршиоца дужности помоћника министра финансија – Сектор за управљање средствима Европске уније, због постављења на положај помоћника
министра финансија – Сектор за управљање средствима Европске
уније.

I
Разрешава се Урош Прибићевић дужности вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта ‒ Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције, због постављења на
положај помоћника министра омладине и спорта ‒ Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1285/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1282/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), а у вези са чланом 30. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу на положај помоћника министра
омладине и спорта

о постављењу на положај директора Управе за заштиту
биља у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде

I
Поставља се Урош Прибићевић на положај помоћника министра омладине и спорта ‒ Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције, на пет година.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1283/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

I
Поставља се Небојша Милосављевић на положај директора
Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на пет година.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1304/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

625

На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 – др. закон и
67/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о разрешењу вршиоца дужности директора Управе
за заштиту биља у Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде

о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета
Универзитета у Београду

627

I
Разрешава се Небојша Милосављевић дужности вршиоца
дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, због постављења на положај директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

I
Разрешавају се дужности члана Савета Грађевинског факултета Универзитета у Београду, представници оснивача:
1. Милан Вуковић,
2. Горан Вукобратовић,
3. Дејан Ковачевић,
4. Владимир Миланков.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-1302/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-1287/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

11. фебруар 2022.
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На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 – др. закон и
67/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 21. став 1. Закона о спољним пословима
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 126/07 – исправка и 41/09)
и члана 43. став 2. 3акона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о постављењу почасног конзула Републике Србије
у Кигалију, Република Руанда

о именовању чланова Савета Грађевинског факултета
Универзитета у Београду
I
У Савет Грађевинског факултета Универзитета у Београду
именују се за чланове, представници оснивача:
1) проф. др Љиљана Василевска,
2) проф. др Драган Ђорђевић,
3) проф. др Драгослав Стојић,
4) проф. др Весна Рајић,
5) проф. др Томислав Окичић,
6) проф. др Радивоје Митровић,
7) проф. др Владимир Мученски,
8) др Милош Шешлија, доцент.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1290/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

РЕШЕЊЕ

1. Поставља се Илија Губић за почасног конзула Републике
Србије у Републици Руанди, са седиштем у Кигалију и са конзуларним подручјем које обухвата територију Републике Руанде.
2. Министарство спољних послова предузеће потребне мере
за спровођење овог решења.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 119-820/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

631

На основу члана 19. ст. 1. и 3. Закона о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 90/07 и 24/18)
и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о пријему у држављанство Републике Србије

629

На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 43. став 2. Закона
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора
Института за ментално здравље
I
Разрешава се Мара Милић дужности члана Надзорног одбора Института за ментално здравље.
II
Именује се прим. др мед. Русомир Милетић за члана Надзорног одбора Института за ментално здравље.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-1293/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

I
Прима се у држављанство Републике Србије Ицова (Лупчо)
Магдалина, рођена 28. јануара 1973. године, у месту Кавадарци,
Република Северна Македонија, држављанка Републике Северне
Македоније.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 204-998/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

632

На основу члана 19. ст. 1. и 3. Закона о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 90/07 и 24/18)
и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о пријему у држављанство Републике Србије
I
Прима се у држављанство Републике Србије Шекер (Seker)
Угур (Ugur), име оца Selahattin, рођен 27. фебруара 1987. године,
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у месту Шишли (Sisli), Република Турска, држављанин Републике
Турске.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 204-1033/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

633

На основу члана 19. ст. 1. и 3. Закона о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 90/07 и 24/18)
и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

635

На основу члана 8. Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина („Службени гласник РС”, број
11/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о додели признања за врхунски допринос националној
култури, односно култури националних мањина
1. Признање за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина (у даљем тексту: Признање)
додељује се:
Ред.
бр.

Име и презиме

Културна делатност

1.

Ђорђо Сладоје

песник

2.

Неда Бобић Николић

књижевни преводилац

3.

Зоран Ерић

композитор

РЕШЕЊЕ

4.

Смиљка Исаковић

пијанисткиња, чембалисткиња,
педагог и публициста

о пријему у држављанство Републике Србије

5.

Јован И. Ракиџић

ликовни уметник

6.

Рајко Каришић

уметнички фотограф, фото дизајнер

7.

Миљен Кљаковић

филмски сценограф

8.

Богдан Диклић

глумац

9.

Војислав Брајовић

драмски уметник, глумац

10.

Лазар Ристовски

драмски уметник, глумац

11.

Константин Костјуков

балетски уметник

12.

Василије Милуновић

архитекта

13.

Љубиша Павковић

музичар инструменталиста,
хармоникаш

14.

Проф. др Мирко Ковачевић

стручњак у култури

15.

Димитрије Големовић

етномузиколог

16.

Божидар Зечевић

критичар, историчар и теоретичар
филма

17.

Радослав Зеленовић

стручњак у култури

18.

Маја Оџаклиевска

вокални солиста

19.

Мирослав Бенка

позоришни редитељ

20.

Борисав Ђорђевић

вокални солиста, музичар

I
Прима се у држављанство Републике Србије Тупањац (Мато)
Бранко, рођен 14. августа 1938. године, у месту Подгорје, општина
Билећа, Босна и Херцеговина, држављанин Босне и Херцеговине.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 204-1162/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

634

На основу члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 11. став
1, а у вези са чланом 15. став 3. Уредбе о националним спортским
признањима и новчаним наградама („Службени гласник РС”, бр.
22/16, 83/17, 65/19 и 74/21),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о додели националног спортског признања
1. Додељује се национално спортско признање спортисти
Давору Штефанеку, за освојену бронзану медаљу на Европском
првенству, у олимпијском спорту – рвање, одржаном у Тампереу,
у Финској, 2008. године, у виду доживотног месечног новчаног
примања у висини једне просечне нето зараде у Републици Србији
за месец децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике.
2. За признање утврђено у тачки 1. овог решења средства се
обезбеђују у буџету Републике Србије.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 661-1160/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

2. Признање се додељује и исплаћује уметнику, односно
стручњаку у култури у виду доживотног месечног новчаног примања, у висини једне просечне зараде без пореза и доприноса у
Републици Србији за месец јул претходне године, према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике.
3. Признање се исплаћује преко министарства надлежног за
културу, почев од првог наредног месеца од месеца у којем је донето решење.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 181-1078/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 32. став 2. Закона о улагањима („Службени
гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи програм рада
Развојне агенције Србије за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2022. годину, који је донео Управни одбор Развојне
агенције Србије, на седници од 13. децембра 2021. године.
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II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 021-1106/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. Закона о јавним агенцијама
(„Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18 )
и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Агенције за
лекове и медицинска средства Србије за 2021. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2021. годину, који је усвојио Управни
одбор Агенције за лекове и медицинска средства Србије, на седници одржаној 14. децембра 2020. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 021-979/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18) и члана 43.
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план Агенције за
лекове и медицинска средства Србије за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Финансијски план Агенције за лекове и
медицинска средства Србије за 2022. годину, који је донео Управни одбор Агенције за лекове и медицинска средства Србије, на
седници одржаној 27. јануара 2022. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 400-921/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1.
Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, бр. 15/16 и
88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама
и допунама Трогодишњег програма пословања
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период
2022–2024. године
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд за период 2022–2024. године, који је донела Скупштина
Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, на седници од 28. јануара 2022. године.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-963/2022-2
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. Закона о
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа „Емисиона техника и везе” за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа
„Емисиона техника и везе” за 2022. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” на седници од
31. јануара 2022. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-1241/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

641

На основу члана 36. став 4. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са
Финансијским планом Туристичке организације Србије
за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2022. годину, који је донео
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11. фебруар 2022.

Управни одбор Туристичке организације Србије, на седници од 25.
јануара 2022. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 021-866/2022-1
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 162. став 1. тачка 6) Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 10/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на кандидатуру Савеза хокеја на леду Србије са седиштем у Београду, Чарлија Чаплина 39, за организовање ИИХФ Светског женског сениорског првенства, дивизија 3,
група Б 2022, у Београду 2022. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 661-1082/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

643

На основу члана 162. став 1. тачка 6) Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 10/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси
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На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), у оквиру
Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве, одобравају се Кабинету министра без портфеља
задуженог за иновације и технолошки развој, средства у укупном
износу од 2.000 динара за отварање апропријације економске класификације 621 – Набавка домаће финансијске имовине, у оквиру
Програма 2102 – Подршка раду Владе, и то: Пројекат 4016 – Подршка унапређењу сарадње са Државном корпорацијом Росатом и
Пројекат 4023 – Подршка реализацији пројекта „Тачка кључања”.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.7 – Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки
развој, Програм 2102 – Подршка раду Владе, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови, и то:
– Пројекат 4016 – Подршка унапређењу сарадње са Државном корпорацијом Росатом, апропријација економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, у износу од
1.000 динара;
– Пројекат 4023 – Подршка реализацији пројекта „Тачка кључања”, апропријација економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, у износу од 1.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-1278/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на кандидатуру Савеза седеће одбојке инвалида Србије са седиштем у Београду, Делиградска 27, за организовање Европског првенства у седећој одбојци 2023, у Новом Саду
2023. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 661-1083/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), у оквиру
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Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве, одобравају се Министарству финансија – Управи царина, средства у укупном износу од 1.000 динара за отварање
апропријације економске класификације 513 – Остале некретнине
и опрема, у оквиру Програма 2303 – Управљање царинским системом и царинском администрацијом, Пројекат 4002 – Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе царина.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Глава 16.1 – Управа царина, Програм 2303 – Управљање
царинским системом и царинском администрацијом, функција 110
– Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 4002 – Инвестиционо улагање у
зграде и објекте у саставу Управе царина, апропријација економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-1310/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), у оквиру
Раздела 16 – Mинистарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве, одобравају се Генералном секретаријату Владе,
средства у укупном износу од 6.160.000 динара ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних хотелу „Славија”, за накнаду трошкова насталих услед смештаја и исхране медицинског особља, у циљу ублажавања последица заразне болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.9 – Генерални секретаријат Владе, Програм 2102 – Подршка раду Владе,
функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 7078 – Превенција и
ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, апропријација економска класификација
423 – Услуге по уговору.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-1313/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), у
оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402
– Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 –
Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација
499 – Средства резерве, одобравају се Министарству рударства и
енергетике, средства у укупном износу од 60.000.000 динара ради
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за консолидацију
пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 28 – Министарство рударства и
енергетике, Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима,
функција 440 – Рударство, производња и изградња, Пројекат 4003
– Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица, апропријација економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-1314/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), у оквиру
Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве, одобравају се Генералном секретаријату Владе,
средства у укупном износу од 60.919.000 динара ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних Заводу за биоциде и медицинску екологију, за накнаду трошкова спровођења мера дезинфекције у здравственим установама, као и за услуге вакцинисања
физичких лица против заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.9 – Генерални секретаријат Владе, Програм 2102 – Подршка раду Владе,
функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 7078 – Превенција и
ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, апропријација економска класификација
465 – Остале дотације и трансфери.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-1315/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности,
у циљу изградње објеката јавне намене – линијске комуналне
инфраструктуре, односно фекалне канализационе мреже за Ново
насеље Бунушевац у Врању – фаза 2 у складу са Просторним планом града Врања („Службени гласник града Врања”, број 18/18) и
Планом генералне регулације „Зона 2” у Врању („Службени гласник града Врања”, број 33/11), као пројекта од посебног значаја
за Републику Србију.
II. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тачке I. овог решења град Врање.
III. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
05 број 465-683/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности,
у циљу изградње објеката јавне намене – линијске комуналне инфраструктуре, односно фекалне канализационе мреже у улици Рударској у Врању у складу са Планом генералне регулације „Зона

2” у Врању („Службени гласник града Врања”, број 33/11), као
пројекта од посебног значаја за Републику Србију.
II. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тачке I. овог решења град Врање.
III. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
05 број 465-681/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, у
циљу изградње саобраћајних површина – улице Рада Бранковића
и улице Доситеја Обрадовића са пратећом инфраструктуром у
оквиру Плана детаљне регулације стамбеног насеља Остружница – I фаза („Службени лист града Београда”, број 23/04) и Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Службени
лист града Београда”, бр. 20/16, 97/16 – исправка, 69/17 – исправка, 97/17 – исправка и 72/21), као објекта од посебног значаја за
Републику Србију.
II. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тачке I. овог решења град Београд.
III. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
05 број 465-684/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01
– СУС, 20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Јавног
предузећа „Србијагас”, Нови Сад, Народног фронта 12,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за непотпуну експропријацију
непокретности установљењем права службености пролаза гасовода – ради измештања разводног гасовода РГ-08-02 Баточина–Краљево, деоница Бресница–Краљево и РГ-08-10 Бресница–Прељина
(локације 1, 2 и 3), сагласно Информацији о локацији број 35-0201682/2021-07 од 3. септембра 2021. године, издатој од стране
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а у
складу са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина
(„Службени гласник РС”, број 10/20), на непокретностима у КО
Милочаји и КО Адрани, територија града Краљева.

11. фебруар 2022.
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II. Република Србија, а за потребе Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад, одређује се за корисника непотпуне експропријације
непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 465-1072/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС,
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16
и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад, Народног фронта 12,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза гасовода –
ради измештања разводног гасовода РГ-08-02 Баточина–Краљево, деоница Бресница–Краљево и РГ-08-10 Бресница–Прељина (локације
4, 5, 6 и 7), сагласно Информацији о локацији број 350-02-01682/2021-07 од 3. септембра 2021. године, издатој од стране Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а у складу са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора
аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина („Службени гласник РС”, број 10/20), на непокретностима у КО Прељина, КО Балуга (Љубићска) и КО Мојсиње, територија града Чачка.
II. Република Србија, а за потребе Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад, одређује се за корисника непотпуне експропријације
непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 465-1075/2022
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
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На основу члана 6. став 7, члана 41. став 5, члана 42. став 4,
члана 47. ст. 6. и 7, члана 56, члана 71. став 10. и члана 73. став
7. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
(„Службени гласник РС”, бр. 113/17, 91/19 и 153/20),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о методологији за
извршавање послова у складу са Законом о спречавању
прања новца и финансирања тероризма
Члан 1.
У Правилнику о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 80/20), у члану 1. речи: „Процене ризика од прања новца и Процене ризика од финансирања
тероризмa” замењују се речима: „Процене ризика од прања новца,
финансирања тероризмa и финансирања ширења оружја за масовно уништење и Процене ризика од прања новца и финансирања
тероризма у сектору дигиталне имовине”.
Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка 3) уводна реченица мења се и гласи:
„3) лице из члана 4. став 1. тач. 1)–7), 10), 11) и 16) Закона,
изузев посредника и заступника у осигурању које је регистровано
у, или је резидент:”.

Додаје се став 3, који гласи:
„Странка која се сврстава у категорију ниског ризика од прања новца и финансирања тероризма може бити и пословна јединица
или подређено друштво у већинском власништву странке из става
1. тачка 3) овог члана ако су испуњени услови из члана 48. Закона.”.
Члан 4. брише се.

Члан 3.

Члан 4.
У члану 6. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
„6) финансијски производи или услуге који су од стране обвезника оцењени као нискоризични, уз обавезно позитивно мишљења надлежног надзорног органа;”.
У тачки 7) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
Додаје се тачка 8), која гласи:
„8) трансакција с дигиталном имовином чија је вредност
мања од 15.000 динара, без обзира на то да ли се ради о једној
или више међусобно повезаних трансакција, при чему вредност
тих трансакција одређене странке на месечном нивоу не прелази
40.000 динара, а на годишњем нивоу 120.000 динара, у складу са
чланом 16а Закона.”.
Додаје се став 3, који гласи:
„Уколико странка користи нискоризичан производ, то не значи да се и ризик којем је она изложена може само на основу те
чињенице променити у нижу категорију.”.
Члан 5.
У члану 10. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Поред података из става 2. овог члана, годишњи извештај
обвезника из члана 4. став 1. тачка 17) Закона мора садржати и
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укупан број трансакција које су извршене уз употребу изузетка из
члана 16а Закона, као и податак о обиму трансакција извршених
употребом наведеног изузетка.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 6.
У члану 11. после става 2. додају се нови став 3. и став 4, који
гласе:
„Обвезник из члана 4. став 1. тачка 17) Закона дужан је да
обезбеди одговарајуће претраживање евиденције из става 1. овог
члана по критеријуму адресе дигиталне имовине.
Обвезник је дужан да адресу виртуелних валута коју корисник виртуелних валута користи достави Народној банци Србије
одмах по успостављању пословног односа с корисником виртуелних валута или извршењу трансакције с виртуелним валутама.”.
Досадашњи став 3. постаје став 5.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-208/2020-20
У Београду, 8. фебруара 2022. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.
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На основу члана 7a став 4. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон,
101/16, 67/21 – др. закон и 114/21),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о ИПАРД
подстицајима за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава
Члан 1.
У Правилнику о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник
РС”, бр. 84/17, 112/17, 78/18, 67/19, 53/21 и 10/22), у члану 2. тачка
6) мења се и гласи:
„6) повезана лица јесу, повезана физичка, лица и то: носилац
и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници,
ванбрачни партнери, крвни сродници у правој и побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац и усвојеник,
лица између којих је извршен пренос управљачких права, као и
повезана правна лица у смислу закона којим се уређује порез на
добит правних лица;”.
Члан 2.
У члану 13. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
„3) 70% од укупних прихватљивих трошкова – ако је место
инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди, а ако је место инвестиције катастарска парцела на
којој се користи опрема, машина или механизација које су предмет
захтева у планинским подручјима и:
(1) ако је та катастарска парцела уписана у Регистру у оквиру пољопривредног газдинства подносиоца захтева за одобравање
пројекта најмање 12 месеци пре дана подношења захтева за одобравање пројекта, или,
(2) ако подносилац захтева за одобравање пројекта има и пребивалиште, односно седиште у планинском подручју.”
Члан 3.
У члану 18. додају се ст. 3. и 4, који гласе:
„Управа без разматрања одбацује захтев за одобравање пројекта који није достављен на прописаном уредно попуњеном обрасцу захтева, као и захтев за одобравање пројекта уз који нису

достављене уредне понуде за набавку инвестиције, пословни план
и попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев.
Неуредно попуњеним обрасцем захтева за одобравање пројекта и неуредним понудама за набавку инвестиције из става 3. овог
члана не сматрају се образац захтева за одобравање пројекта, односно понуде за набавку инвестиције, који садрже грешке у именима
или бројевима, писању или рачунању и друге очигледне нетачности, односно које садрже друге формалне недостатке који не спречавају Управу да поступа по захтеву за одобравање пројекта.”
Члан 4.
У члану 20. став 4. брише се.
Члан 5.
У члану 23. став 4. мења се и гласи:
„Са 25 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако
се место инвестиције налази у подручју са отежаним условима
рада у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се
одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, а
ако је место инвестиције катастарска парцела на којој се користи
опрема, машина или механизација које су предмет захтева у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди и:
1) ако је та катастарска парцела уписана у Регистру у оквиру пољопривредног газдинства подносиоца захтева за одобравање
пројекта најмање 12 месеци пре дана подношења захтева за одобравање пројекта, или;
2) ако подносилац захтева за одобравање пројекта има и пребивалиште, односно седиште у подручју са отежаним условима
рада у пољопривреди.”
Члан 6.
У члану 25. став 1. мења се и гласи:
„После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта,
корисник ИПАРД подстицаја може поднети само један захтев за
измену одобреног пројекта:
1) ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне
особине, односно сврха инвестиције;
2) ако се измене односе на продужетак рока за завршетак
пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, из оправданих разлога, за највише шест месеци за инвестиције у набавку опреме,
машина и механизације, односно за највише 12 месеци за инвестиције у изградњу и опремање објеката;
3) ако реализација одобреног пројекта није могућа или није
економски оправдана услед:
(1) више силе,
(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,
(3) промене прописа,
(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.”
Члан 7.
У члану 36. став 4. тачка 5) тачка на крају замењује се тачком
и запетом.
После тачке 5) додаје се тачка 6), која гласи:
„6) обавезу примаоца средстава да у периоду од пет година
од дана коначне исплате ИПАРД подстицаја, у зависности од сектора у коме је инвестиција реализована, обавља биљну производњу на површинама пољопривредног земљишта уписаним у Регистар, односно обавља сточарску производњу са одговарајућим
сточним фондом, који одговарају површинама под одговарајућим
биљним културама, односно броју грла стоке који су овим правилником прописани као минимални посебни услови за остваривање
права на одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја у погледу површине, односно броја грла стоке.”
Члан 8.
Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети
до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу
са прописима који су били на снази у време подношења захтева за
одобравање пројекта.
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Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
Број 110-00-200/2021-09
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о подстицајима за
унапређење система креирања и преноса знања кроз
развој техничко-технолошких, примењених, развојних
и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном
развоју
Члан 1.
У Правилнику о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РСˮ, број 76/20), у члану 2.
тачка на крају тачке 3) замењује се са тачком и запетом.
После тачке 3) додаје се тачка 4), која гласи:
„4) подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта
за унапређење квалитета земљишта.”
Члан 2.
После члана 5. додаје се нови члан 5а који гласи:
„Члан 5а
Подстицаји из члана 2. тачка 4), овог правилника обухватају
подршку за спровођење примењеног пројекта за унапређење квалитета земљишта кроз унапређење хемијских својстава земљишта
применом адекватних количина минералних ђубрива одређених
на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта и праћење утицаја унапређења квалитета земљишта на висину остварених приноса.
Подстицаји из става 1. овог члана намењени су за покриће
трошкова насталих за реализацију активности током примењеног
истраживања и то трошка накнаде лица ангажованог на постављању, одржавању и праћењу резултата пројекта, као и за набавку и
примену минералних ђубрива.”.
Члан 3.
У члану 6. став 2. речи: „ тач. 2) и 3)” замењују се речима:
„тач. 2) - 4).”
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Лице из става 2. овог члана остварује право на подстицаје
из члана 2. тачка 4) овог правилника и ако је овлашћено за одређивање основних параметара плодности земљишта у складу са
прописом којим се уређују услови које треба да испуни привредно
друштво или друго правно лице у погледу техничких и стручних
капацитета за вршење контроле плодности, односно ако има закључен уговор о заједничкој реализацији пројекта са овлашћеном
организацијом.”
Члан 4.
У члану 9. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Право на остваривање подстицаја из члана 2. тачка 4) овог
правилника остварује се на основу захтева који се подноси Управи
од 14. до 20. фебруара текуће календарске године.”
Досадашњи ст. 3–6. постају ст. 4–7.
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После досадашњег става 6. који постаје став 7. додаје се нови
став 8, који гласи:
„Уз захтев за остваривање подстицаја из члана 2. тачка 4)
овог правилника подноси се:
1) решење којим се доказује испуњеност услова из члана 6.
став 4. овог правилника, односно уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеном организацијом;
2) уговор о пословно техничкој сарадњи закључен између
лица из члана 6. став 2. овог правилника и удружења грађана са
којим се пројекат реализује;
3) план активности;
4) план трошкова насталих реализацијом пројекта.”		
Досадашњи став 7. постаје став 9.
Члан 5.
У члану 11. став 2. речи: „тач. 2) и 3)” замењују се речима:
„тач. 2)–4).”
Члан 6.
У члану 13. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
„За подстицаје из члана 2. тачка 4) овог правилника остварује
се право на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара
по кориснику подстицаја.”
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
Број 110-00-00042/2022-09
У Београду, 11. фебруара 2022. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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На основу члана 18. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К
о измени Правилника о начину остваривања права на
основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу
захтева за остваривање тих подстицаја
Члан 1.
У Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање
тих подстицаја („Службени гласник РСˮ, бр. 29/13, 9/16, 44/18 –
др. закон, 38/20 и 16/21), у члану 3. став 2. речи: „пољопривредних
газдинстава” бришу се.
Члан 2.
Изузетно у 2022. години, захтев за остваривање права на
основне подстицаје у биљној производњи подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на имејл адресу:
podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs достављањем следећих података о подносиоцу захтева:
1) име и презиме;
2) матични број;
3) број пољопривредног газдинства (БПГ).
Корисници који су остварили право на подстицаје у 2021. години, право на основне подстицаје у 2022. години остварују тако
што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
Број 110-00-32/2022-09
У Београду, 9. фебруара 2022. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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П РА В И Л Н И К

немају технолошку улогу и не представљају опасност за здравље
људи.
Субјекти у пословању храном морају осигурати да употреба
помоћних супстанци у процесу производње сировина, хране, или
компонената или састојака тих производа буде у складу са свим
захтевима у погледу безбедности и хигијене хране, у складу са
прописима који уређују област безбедност хране и хигијене хране.

о помоћним средствима у производњи хране

Категоризација помоћних средстава

На основу чланa 26. став 6. тачка 11) Закона о безбедности
хране („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19),
Министар здравља, уз сагласност министра пољопривреде,
шумарства и водопривреде, доноси

Предмет
Члан 1.
Овим правилником, прописују се захтеви које морају да испуне помоћна средства, укључујући и раствараче за екстракцију,
која се користе, или су намењена да се користе у производњи хране или састојака хране, као и Листа помоћних средстава која могу
да се користе у производњи хране.
Област примене
Члан 2.
Овај правилник се односи на помоћна средства, укључујући
раствараче за екстракцију који се користе или су намењени да се
користе у производњи хране или састојака хране.
Овај правилник се не примењује на раствараче за екстракцију који се користе у производњи прехрамбених адитива, витамина и других супстанци са храњивим или физиолошким ефектом,
осим ако су ти прехрамбени адитиви, витамини или супстанце са
храњивим или физиолошким ефектом наведени у Прилогу 1. –
Растварачи за екстракцију који се могу користити током прераде
сировина, хране, компонената хране или састојака хране, обезбеђујући притом да за последицу њиховог коришћења у производњи
хране, храна не садржи количине остатака растварача за екстракцију, које су опасне за здравље људи.
Прилог 1. из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Значење појединих израза
Члан 3.
Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају
следеће значење:
1) помоћно средство у производњи хране (у даљем тексту:
помоћно средство) је свака супстанца која:
(1) се сама по себи не користи као храна;
(2) се намерно користи у процесу прераде сировина, хране
или њихових састојака у сврху задовољења одређених технолошких потреба током производње, обраде или прераде;
(3) може имати за последицу ненамерну, али технолошки неизбежну присутност остатака те супстанце или њених деривата у
готовом производу, под условом да њихова присутност не представља опасност по здравље, као и да нема технолошки ефекат у
готовом производу;
2) растварач је било која супстанца за растварање хране или
било које њене компоненте, укључујући било који контаминант
присутан у храни или на тој храни;
3) растварач за екстракцију је растварач који се користи у
поступку екстракције током прераде сировина, прехрамбених производа или компонената или састојака ових производа и који се
уклања, али који може имати за последицу ненамерну, али технолошки неизбежну, присутност остатака или деривата у храни или
састојку хране.
Оправданост употребе помоћних средстава
Члан 4.
Супстанце које се користе као помоћна средства у процесу производње из члана 2. овога правилника, могу се користити
уколико имају одређену технолошку улогу приликом прераде или
обраде сировина, хране или њихових састојака. Након прераде
потребно је осигурати уклањање помоћних супстанци у процесу
производње у коначном производу у целини, односно могу заостати неизбежни остаци или деривати који у коначном производу

Члан 5.
Помоћна средства разврставају се према функционалном
ефекту у следеће категорије:
1) растварачи за екстракцију;
2) средства против стварања пене;
3) средства за третирање воде за котлове;
4) катализатори;
5) средства за бистрење и филтрацију;
6) средства за контактно смрзавање и хлађење;
7) средства за десикацију/средства против згрудњавања;
8) детерџенти (средства за квашење);
9) средства за имобилизацију ензима и носачи;
10) средства за таложење;
11) јоноизмењивачке смоле, мембране и молекулска сита;
12) лубриканти, средства против слепљивања;
13) средства за регулисање броја микроорганизама;
14) хранива за микроорганизме и додаци хранивима за микроорганизме;
15) пропеленти и гасови за паковање;
16) средства за прање и љуштење;
17) остала помоћна средства у производњи.
Услови коришћења помоћних средстава
Члан 6.
Помоћна средства могу да се користе под следећим условима:
1) да су наведена у Прилогу 1. и Прилогу 2. – Позитивна
листа помоћних средстава у производњи изузев растварача за екстракцију овог правилника;
2) да њихова чистоћа одговара захтевима из члана 10. овог
правилника и спецификацијама из Прилога 3. – Спецификације
помоћних средстава у производњи овог правилника, односно за
адитиве који су дозвољени за коришћење и као помоћна средства,
да чистоћа одговара захтевима прописа којима се регулишу прехрамбени адитиви, односно за храну која је дозвољена за коришћење као помоћно средство у производњи, да чистоћа одговара
захтевима посебних прописа о квалитету хране, односно за витамине и минерале и друге супстанце са хранљивим или физиолошким ефектом, који се користе као помоћна средства, да чистоћа
одговара захтевима националне, односно европске фармакопеје;
3) да услови њихове употребе одговарају условима из Позитивне листе из Прилога 1. и Прилога 2. овог правилника;
4) да количина њихових резидуа у прехрамбеном производу
није већа од максимално дозвољене количине прописане у Прилогу 1. и Прилогу 2. овог правилника.
Прилог 2. и Прилог 3. из става 1. тач. 1) и 2) овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Декларација
Члан 7.
Супстанце наведене у Прилогу 1. овог правилника које су
намењене да се користе као помоћна средства, укључујући и раствараче за екстракцију, могу се стављати на тржиште ако се на
њиховој амбалажи, контејнерима или етикетама налазе следећи
видљиви, јасно читљиви и неизбрисиви подаци:
1) назив супстанце наведен у Прилогу 1. овог правилника;
2) јасан навод да је супстанца одговарајућег квалитета за
употребу у екстракцији хране или састојака хране;
3) ознака серије или лота;
4) пословни назив фирме и адреса произвођача, увозника (ако
се производ увози) или субјекта у пословању који пакује или продаје помоћна средства, укључујући и раствараче за екстракцију;
5) нето количина дата у јединицама запремине;
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6) ако је потребно, посебне услове употребе и услове складиштења.
Изузетно од става 1. овог члана, подаци наведени у ставу 1.
тач. 3)–6) овог члана могу се налазити само у пратећим документима, која морају бити достављена уз испоруку или пре ње, за тачно одређену серију или лот.
На декларисање супстанци из става 1 овог члана у свему се
примењују одредбе прописа којима се уређују тежине и мере или
одредбе прописа којима се уређују класификација, паковање и
обележавање опасних супстанци и смеша.
Ови подаци наводе се на српском језику, а могу бити наведени и на више различитих језика, у складу са законом.
Члан 8.
Адитив који је дозвољен за коришћење као помоћно средство, ако се користи само као помоћно средство у производњи и
није састојак хране, не наводи се у списку састојака на декларацији хране.
Посебни захтеви за раствараче за екстракцију – Услови
коришћења
Члан 9.
У производњи хране или састојака хране као растварачи за
екстракцију могу се користити искључиво супстанце и материјали
наведени у Прилогу 1. овог правилника, под условима и када је
то потребно, у границама највећих дозвољених количина остатака
наведених у Прилогу 1. овог правилника.
Растварачи за екстракцију или њихови остаци не могу бити
разлог забране, ограничења или спречавање стављања на тржиште
хране, у чијој производњи су коришћени, уколико су они у складу
са захтевима овог правилника.
Вода, којој су додате супстанце за регулисање киселости или
алкалности и други састојци хране који имају својства растварача,
одобрени су као растварачи за екстракције у производњи хране и
састојака хране.

ПРИЛОГ 1.
РАСТВАРАЧИ ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ КОЈИ СЕ МОГУ
КОРИСТИТИ ТОКОМ ПРЕРАДЕ СИРОВИНА, ХРАНЕ,
КОМПОНЕНАТА ХРАНЕ ИЛИ САСТОЈАКА ХРАНЕ
ДEО I
Растварачи за екстракцију који се могу користити у складу са
добром произвођачком праксом за све намене1
Назив:
Пропан3
Бутан3
Етилацетат
Етанол
Угљен-диоксид3
Ацетон2
Азот-оксид3

––––––––––––––––
1
Сматра се да су растварачи за екстракцију коришћени у складу са добром произвођачком праксом ако њихова употреба има за последицу само присутност
остатака или деривата у технолошки неизбежним количинама које не представљају опасност за здравље људи.
2
Забрањена је употреба ацетона за рафинацију уља од комине маслина.
3
Одговара захтевима прописа којима се регулишу прехрамбени адитиви.

ДEО II
Растварачи за екстракције за које су наведени услови употребе

Назив

Општи и специфични критеријуми чистоће растварача за
екстракцију
Члан 10.
Растварачи за екстракције наведени у Прилогу 1. овог правилника испуњавају следеће опште и специфичне критеријуме
чистоће:
1) не садрже токсиколошки опасну количину било којег елемента или супстанце;
2) не садрже више од 1 mg/kg арсена и 1 mg/kg олова, ако
нису посебно прописани критеријуми чистоће;
3) испуњавају специфичне критеријиме чистоће у складу са
Прилогом 1. овог правилника.
Прелазна одредба
Члан 11.
Субјекти у пословању помоћним средствима ускладиће своје
пословање са одредбама овог правилника најкасније у року од 12
месеци од дана ступања на снагу овог правилника.
Престанак важења ранијег прописа
Члан 12.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о квалитету и другим захтевима за помоћна средства у производњи прехрамбених производа („Службени лист СРЈ”, број 62/02).
Ступање на снагу
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-01-384/2021-10
У Београду, 2. фебруара 2022. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.
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Хексан (1)

Услови употребе
(сажети опис екстракције)

Највеће дозвољене
количине остатака у
храни или састојку хране
подвргнутим екстракцији

Производња или
фракционисање масти и уља и
производња какао маслаца

1 mg/kg у масти, уљу или
какао маслацу

Производња протеинских
производа без масти и брашна
без масти

10 mg/kg у храни која садржи
протеинске производе без
масти и брашна без масти
30 mg/kg у сојиним
производима без масти који се
продају крајњем потрошачу

Припрема житних клица без
масти

5 mg/kg у житним клицама
без масти

Уклањање кофеина или
иритирајућих и горких
супстанци из кафе и чаја

20 mg/kg у кафи или чају

Производња шећера из меласе

1 mg/kg у шећеру

Фракционисање масти и уља

5 mg/kg у масти и уљу

Уклањање кофеина или
иритирајућих и горких
супстанци из каве и чаја

20 mg/kg у кафи или чају

Уклањање кофеина или
иритирајућих и горких
супстанци из кафе и чаја

2 mg/kg у прженој кафи;
5 mg/kg у чају

Метанол

Све употребе

10 mg/kg

Пропан-2-ол

Све употребе

10 mg/kg

Диметил-етар

Производња протеинских
производа животињског
порекла без масти, укључујући
желатин (3)

0,009 mg/kg у протеинским
производима животињског
порекла без масти, укључујући
желатин

Производња колагена (4)
и деривата колагена, осим
желатина

3 mg/kg у колагену и
дериватима колагена, осим
желатине

Метилацетат

Метил-етилкетон (2)

Дихлорометан

(1) Хексан је комерцијални производ који се састоји углавном од ацикличних
засићених угљоводоника са шест атома угљеника, добијен дестилацијом при
температури између 64 °С и 70 °С. Забрањена је употреба хексана и метил-етилкетона у комбинацији
(2) Ниво n-хексана у овом растварачу не сме да буде већи од 50 mg/kg. Забрањена
је употреба хексана и метил-етил-кетона у комбинацији
(3) Желатин означава природни, растворљиви протеин, желирајући или
нежелирајући, добијен делимичном хидролизом колагена произведеног из костију,
коже, тетива и тетива животиња, у складу са прописом који уређује област
квалитета беланчевинастих производа
(4) Колаген означава производ на бази протеина добијен из животињских костију,
коже и тетива и произведен у складу са прописом који уређује област квалитета
беланчевинастих производа
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ДEО III

Растварачи за екстракције за које су наведени услови употребе

Назив

Највећа допуштена количина остатака
у храни због употребе растварача за
екстракцију у производњи арома из
природних ароматичних материјала

Метил- ацетат

1 mg/kg

Бутан-1-ол

1 mg/kg

Бутан-2-ол

1 mg/kg

Метил-етил-кетон (1)

1 mg/kg

Дихлорометан

0,02 mg/kg

Пропан-1-ол

1 mg/kg

1,1,1,2-тетрафлуороетан

0,02 mg/kg
1,5 mg/kg

Диетил - етар

2 mg/kg

Метанол

Хексан (1)

1 mg/kg

Пропан-2-ол

Циклохексан

1 mg/kg

(1) Забрањена је употреба хексана и метил-етил-кетона у комбинацији

1 mg/kg

ПРИЛОГ 2.
ПОЗИТИВНА ЛИСТА ПОМОЋНИХ СРЕДСТАВА У ПРОИЗВОДЊИ ИЗУЗЕВ РАСТВАРАЧА ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ
Редни
бр.

Назив

Категорија

1.

Метил- естри масних киселина

Средства против стварања пене

2.

Полиалкиленгликол естри масних киселина (1-5 мола етиленоксида или
пропиленоксида)

Средства против стварања пене

3.

Масни алкохоли (C8-C30)

Средства против стварања пене

Услови употребе

Биљни протеини

Средства против стварања пене

Шећерна репа

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Шећер

4.

Формалдехид

5.

Хидрогенизовано кокосово уље1

Средства против стварања пене

Кондиторски
производи, Биљни
протеини

6.

Мешавина полиоксиетилен и полиоксипропилен естара C8-C30 масних
киселина

Средства против стварања пене

Биљни протеини

7.

Моно и диглицериди масних киселина из јестивих масти2

Средства против стварања пене

Џемови, желеи и
мармеладе

8.

Оксо алкохоли (C9-C30)

9.

Диметилполисилоксан2

Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
или састојку хране

Средства против стварања пене

Пиво

Средства против стварања пене

Масти и уља, Биљни
протеини, Сокови

0,05 mg/kg

15 mg/kg

Лубриканти, средства против
слепљивања
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

10.

Полиоксиетилен естри C8-C30 масних киселина

Средства против стварања пене

Биљни протеини

11.

Полиоксипропилен естри C8-C30 масних киселина

Средства против стварања пене

Биљни протеини

12.

Полиоксиетилен естри C9-C30 оксо алкохола

Средства против стварања пене

Биљни протеини

13.

Полиоксипропилен естри С9-С30 оксо алкохола

Средства против стварања пене

Биљни протеини

14.

Оксиран, метил-, полимер са оксираном

Средства против стварања пене

Биљни протеини

15.

Акриламид-натријум акрилатна смола

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

16.

Амонијум-алгинат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

17.

Кобалт-сулфат

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

18.

1-Хидроксиетилиден-1,1-дифосфорна киселина и њене натријумове и
калијумове соли

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

19.

Лигносулфонска киселина

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Детергенти (средства за
квашење)

Масти и уља

20.

Магнезијум-сулфат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
21.
22.

Монобутил етри полиетилен-полипропилен гликола произведене насумичном
Средства за третирање воде у
кондензацијом 1:1 w/w мешавине еилен-оксида и пропилен-оксида са
котловима
бутанолом
Средства за третирање воде у
Пентанатријум-трифосфат2
котловима

Вода из котлова
Вода из котлова

Поли (акрилна киселина ко-хипофосфит), Na со

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

24.

Полиетиленгликоли2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

25.

Полималеинска киселина и/или њене натријумове соли

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за бистрење и
филтрацију

Шећери

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

23.

26.

Полиоксипропиленгликол

5 mg/kg

11. фебруар 2022.
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Назив

Категорија

Услови употребе

27.

Калијум-алгинат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

28.

Калијум-карбонат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

29.

Калијум-полифосфат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

30.

Натријум-ацетат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

31.

Натријум-алгинат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

32.

Натријум-алуминат

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за прање и љуштење

Ензимски препарати
Вода из котлова

33.

Натријум-карбонат2

34.

Натријум-карбоксиметилцелулоза

Средства за третирање воде у
котловима

35.

Натријум-глукохептонат

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

36.

Натријум-хексаметафосфат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Натријум-хумат

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за бистрење и
филтрацију

Масти и уља за
пржење и њихове
емулзије

37.

38.

2

Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
или састојку хране

Хранива за микрорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Натријум-хидроксид2

39.

Натријум-лигносулфонат

40.

Натријум-метасиликат

41.

Натријум-нитрат2

42.

Натријум-фосфат (моно-, ди-, три-)2

Средства за прање и љуштење

Воће и поврће,
Шећерна репа

Остала помоћна средства у
производњи

Масти и уља

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за регулисање броја
микроорганизама
Средства за третирање воде у
котловима

43.

Натријум-полиакрилат

44.

Натријум-полифосфати

2

Трупови меса и
живине
Вода из котлова

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средство за таложење

Шећерна репа

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова
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45.

Натријум-силикат

46.

Натријум-сулфат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

47.

Натријум-сулфит2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

48.

Натријум-триполифосфат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

49.

Скроб, немодификован3

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

50.

Танини (укључујући quebracho екстракт)

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

51.

Тетранатријум-дифосфат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

52.

Тетранатријум-EDTA

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

53.

Тетранатријум-пирофосфат2

Средства за третирање воде у
котловима

Вода из котлова

54.

Легуре 2 или више наведених метала:

Катализатори

Хидрогенизована уља

55.

Алуминијум2

Катализатори

56.

Хром

Катализатори

Хидрогенизована уља

0,1 mg/kg

57.

Бакар

Катализатори

Хидрогенизована уља

0,1 mg/kg

Остала помоћна средства у
производњи

Средства за бистрење и
филтрацију
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Назив

Категорија

Услови употребе

Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
или састојку хране

58.

Бакар-хромат

Катализатори

59.

Бакар-хромит

Катализатори

60.

Гвожђе(III)-хлорид хексахидрат

Катализатори

61.

Манган

Катализатори

Хидрогенизована уља

0,4 mg/kg

62.

Молибден

Катализатори

Хидрогенизована уља

0,1 mg/kg

63.

Никл

Катализатори

Полиоли

1 mg/kg

64.

Паладијум

Катализатори

Хидрогенизована уља

0,1 mg/kg

65.

Платина

Катализатори

Хидрогенизована уља

0,1 mg/kg

Катализатори

Интерестерификована
уља

1 mg/kg
1 mg/kg

66.

Калијум (метал)

67.

Калијум-метилат (метоксид)

Катализатори

Интерестерификована
уља

68.

Калијум-етилат (етоксид)

Катализатори

Интерестерификована
уља

1 mg/kg

69.

Сребро2

Катализатори

Хидрогенизована уља

0,1 mg/kg

70.

Натријум-амид

Катализатори

Интерестерификована
уља

1 mg/kg

71.

Натријум етилен (натријум-етилат)

Катализатори

Интерестерификована
уља

1 mg/kg

Катализатори

Интерестерификована
уља

1 mg/kg

72.

Натријум (метал)

73.

Натријум-метилат (метоксид)

Катализатори

74.

Трифлуорометан сулфонска киселина

Катализатори

Замене за какао
маслац

0,01 mg/kg

75.

Оксиди различитих метала

Катализатори

Хидрогенизована уља

0,1 mg/kg

76.

Цирконијум

Катализатори

77.

Адсорбујуће глине (избељене, природне или активиране)

Средства за бистрење и
филтрацију

Хидролизати скроба

78.

Адсорбујуће смоле

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

79.

Активни угаљ

Средства за бистрење и
филтрацију

Шећери

80.

Албумин

Средства за бистрење и
филтрацију

81.

Азбест

Средства за бистрење и
филтрацију

82.

Бентонит

83.

Калцијум-хидроксид2

84.

Целулоза

2

Остала помоћна средства у
производњи

Средства за бистрење и
филтрацију
Лубриканти, средства против
слепљивања
Средства за бистрење и
филтрацију

1 mg/kg

GMP8

Без присуства резидуа
Хидролизати скроба
Кондиторски
производи
Нецентрифугирана
дехидрирана шећерна
трска, Сокови

GMP (само у соку од
грожђа)

Средства за прање и љуштење

Шећерна репа

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

GMP

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

GMP

85.

Хитин/Хитозан

86.

Хлорометилована аминована стирен-дивинилбензенска смола

Средства за бистрење и
филтрацију

Шећери

1 mg/kg

87.

Колоидни силицијум-диоксид2

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

GMP

88.

Диатомејска земља

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови, Хидролизати
скроба, све намене

Средства за имобилизацију
ензима и носачи

Ензимски препарати

Средства за бистрење и
филтрацију

Течне намирнице

Средства за бистрење и
филтрацију

Хидролиза скроба,
уља

89.

Дивинилбензен-етилвинилбензен кополимер

90.

Фулерова земља

91.

Желатин (из колагена коже)

92.

Јоноизмењивачке смоле (видети категорију: Јоноизмењивачке смоле)

93.

Рибљи желатин (исинглас)

Средства за таложење

Средства за таложење
Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

Средства за имобилизацију
ензима и носачи

Ензимски препарати

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

Средства за таложење

0,00002 mg/kg (екстракта
из кополимера)

11. фебруар 2022.
Редни
бр.

Број 18
Назив

Категорија

Услови употребе

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

лубриканти, средства против
слепљивања

Кондиторски
производи

94

Каолин

95.

Магнезијум-ацетат

Средства за бистрење и
филтрацију

96.

Перлит

Средства за бистрење и
филтрацију

Хидролизати скроба

97.

Поливинилполипиролидон2

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

Остала помоћна средства у
производњи

Пића
Сокови

2

109

Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
или састојку хране

GMP

98.

Калијум-казеинат

Средства за бистрење и
филтрацију

99.

Калијум-тартарат

Средства за бистрење и
филтрацију

Сок од грожђа

GMP за сок од грожђа

100.

Преципитиран калцијум-карбонат2

Средства за бистрење и
филтрацију

Сок од грожђа

GMP за сок од грожђа

101.

Пиринчане љуске

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

GMP

102.

Силика сол (водени раствор колоидног силицијум-диоксида)

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

GMP

103.

Натријум-казеинат

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

GMP

104.

Сумпор-диоксид2

Средства за бистрење и
филтрацију

Сок од грожђа

10 mg/kg (само за сок од
грожђа)

105.

Танинска киселина

Средства за бистрење и
филтрацију

Сокови

GMP

106.

Биљни угаљ (активиран)2

Средства за бистрење и
филтрацију

Хидролизати скроба

107.

Биљни угаљ (неактивиран)2

Средства за бистрење и
филтрацију

108.

Синтетски магнезијум-силикат2

Средства за бистрење и
филтрацију

Масти и уља за
пржење и њихове
емулзије

109.

Калцијум-силикат

Средства за бистрење и
филтрацију

Масти и уља за
пржење и њихове
емулзије

110.

Натријум-силикат

Средства за бистрење и
филтрацију

Масти и уља за
пржење и њихове
емулзије

111.

Дихлорфлуорметан

Средства за контактно
смрзавање и хлађење

Замрзнута храна

100 mg/kg

112.

Фреон (траже се спецификације)

113.

Азот2

114.

Алуминијум-стеарат

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

115.

Аморфни хидрофобни силицијум-диоксид2

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

116.

Калцијум-фосфат (трикалцијум-фосфат)2

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

117.

Калцијум-стеарат2

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

118.

Магнезијум-оксид2

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

119.

Магнезијум-стеарат2

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

120.

Октадецил амонијум-ацетат (у амонијум-хлориду)

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

121.

Калијум-алуминијум-силикат2

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

122.

Натријум-алуминијум-силикат2

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

123.

Натријум-калцијум-силикоалуминат2

Средства за десикацију/
средства против згрудњавања

124.

Диоктил-натријумсулфосукцинат

Детергенти (средства за
квашење)

Воћна пића

10 mg/kg

125.

Метил гликозиди естара кокосовог уља

Детергенти (средства за
квашење)

Mеласa

320 mg/kg

126.

Кватернерна амонијум једињења

Средства за контактно
смрзавање и хлађење
Средства за контактно
смрзавање и хлађење
Пропеленти и гасови за
паковање

Детергенти (средства за
квашење)
Средства за регулисање броја
микроорганизама

Јестива уља
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Редни
бр.

11. фебруар 2022.
Назив

Категорија
Детергенти (средства за
квашење)

Услови употребе
Масти и уља

Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
или састојку хране
1 mg/kg

127.

Натријум-лаурилсулфат

128.

Натријум-ксиленсулфонат

Детергенти (средства за
квашење)

Масти и уља

129.

Полиетиленимин

Средства за имобилизацију
ензима и носачи

Ензимски препарати

130.

Глутаралдехид

Средства за имобилизацију
ензима и носачи

Ензимски препарати

131.

Стакло

Средства за имобилизацију
ензима и носачи

Хидролиза скроба

132.

Керамике

Средства за имобилизацију
ензима и носачи

Хидролиза скроба

133.

Диетиламиноетилцелулоза

Средства за имобилизацију
ензима и носачи

Ензимски препарати

134.

Акрилат-акриламидна смола

Средства за таложење

Шећери

135.

Комплекси растворљивих алуминијумових соли и фосфорне киселине

Средства за таложење

Вода за пиће

136.

Диметиламин-епихлорхидрин кополимер

Средства за таложење

Шећер

137.

Осушена и спрашена крвна плазма

Средства за таложење

138.

Модификована акриламидна смола

Средства за таложење

Шећер, Вода из
котлова

139.

Полиакрилна киселина

Средства за таложење

Шећер

Средства за таложење

Шећер (репа)

Средства за прање и љуштење

Воће и поврће,
Шећерна репа

1 mg/kg

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

0,1 mg/kg (у ензимском
препарату)

10 mg/kg (у шећерној
течности)
5 mg/kg

140.

Полиакриламид

141.

Тринатријум-дифосфат2

Средства за таложење

142.

Тринатријум-ортофосфат2

Средства за таложење

143.

Потпуно хидролизовани кополимери метилакрилата и дивинилбензена

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

144.

Потпуно хидролизовани терполимери метилакрилата, дивинилбензена и
акрилонитрила

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

145.

Умрежени фенолформалдехид активиран триетилентетрамином и/или
тетраетиленпентамином

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

146.

Умрежени полистирен, прво хлорметилован, а затим аминован
триметиламином, диметиламином, диметилентриамином или
диметилетаноламином

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

147.

Диетилентриамин, триетилентетрамин, тетраетиленпентамин умрежени са
епихлорхидрином

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

148.

Епихлорхидрин умрежен са амонијаком

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

149.

Епихлорхидрин умрежен са амонијаком и затим кватернизован
метилхлоридом тако да садржи највише 18% капацитета јаке базе по тежини
укупног измењивачког капацитета

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
1 mg/kg (као укупан
скроба. Вода која се
органски угљеник)
користи у производњи
хра

150.

Метакрилна киселина - дивинилбензен кополимер

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

151.

Метакрилна киселинадивинилбензен кополимер са RCOO активним групама

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

152.

Јоноизмењивачке смоле,
Метилакрилатдивинилбензен кополимер са најмање 2% m/m дивинилбензена
мембране и молекулска сита аминолизованог са диметиламинопропиламином
јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

153.

Метилакрилатдивинилбензен кополимер са најмање 3,5% m/m
дивинилбензена аминолизованог са диметиламинопропиламином

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

154.

Метилакрилатдивинилбензендиетиленгликолдивинил етар терполимер са
најмање 3,5% дивинилбензена и највише 0,6% диетиленгликолдивинилетра
аминолизованог са диметиламинопропиламином

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

155.

Метилакрилатдивинилбензендиетиленгликолдивинил етар терполимер са
најмање 7% дивинилбензена и највише 2,3% диетиленгликолдивинилетра
аминолизованог са диметиламинопропиламином и кватернизованог са
метилхлоридом

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

Шећери

0,015
(екстраката из смоле)

Полистирендивинилбензен ретикулум са триметиламонијум групама

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

Шећери, дестилована
пића

1 mg/kg
(миграната из смоле)

156.
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Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
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157.

Реакциона смола формалдехида,
ацетона и тетраетиленпентамина

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

158.

Стирен-дивинилбензен укрштено повезан кополимер, прво хлорметилован
а затим аминован са диметиламином и оксидисан водоникпероксидом, при
чему смола садржи највише 15% винил-N,N-диметилбензиламин-N-оксида и
највише 6,5% азота

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

159.

Сулфитно модификован умрежен фенолформалдехид тако да садржи
сулфонско-киселинске групе у бочним ланцима

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

160.

Сулфонован антрацитни угаљ који задовољава специјалне захтеве чистоће
(American society for Testing and Materials D388-38, Class 1, Group 2)

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

161.

Сулфонован кополимер стирена и дивинилбензена

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

162.

Сулфонован терполимер стирена, дивинилбензена и акрилонитрила или
метилакрилата

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

-Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

163.

Сулфонован терполимер стирена, дивинилбензена и акрилонитрила и
метилакрилата добијен из мешавине мономера који садрже највише 2%
акрилонитрила и метилакрилата

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита јоноизмењивачке смоле

Имобилизација
ензима, Хидролиза
скроба

1 mg/kg (као укупан
органски угљеник)

164.

Полиетиолен-полистиренска основа модификована реакцијом
са хлорметилетром, а затим аминовањем са триметиламином,
диетилентриамином, или диметилетаноламином

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита мембране

165.

Полимери или кополимери који садрже следеће компоненте:
целулозне (нпр. целулозадиацетат, целулоза-триацетат целулозни
етри, целулоза), полисулфоне – сулфоноване полиетарсулфоне,
полиетарсулфоне – сулфоноване полетарсулфоне, флуорополимере (нпр.
поливинилиденфлуорид, хлоротрифлуоретилен-винилиденфлуорид
кополимер, политетрафлуороетилен), полисулфонамиди, алифатично/
ароматични полиамиди и кополиамиди (нпр. полипиперазинамиди,
м-фенилендиамин

Јоноизмењивачке смоле,
мембране и молекулска сита мембране

166.

D-манитол2

Лубриканти, средства против
слепљивања

Кондиторски
производи

167.

Ацидификован натријум-хлорит

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Живина

168.

Хлорин-диоксид

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Брашно

169.

Водоник-пероксид

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Шећер и сокови од
воћа и поврћа

170.

Хипохлорит

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Јестива уља

171.

Јодофори

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Јестива уља

172.

Лактопероксидаза систем (лактопероксидаза, глукозооксидаза, тиоцијанатна
со)

Средства за регулисање броја
микроорганизама

173.

Персирћетна киселина

Средства за регулисање броја
микроорганизама

174.

Антимикробни раствори перокси- киселина

175.

Соли сумпорне киселине2

176.

Средства за прање и љуштење

Средства за регулисање броја
микроорганизама
Средства за регулисање броја
микроорганизама

Кукурузно брашно,
Хидролизати скроба

Натријум-сулфат2

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Полутке и одресци
меса

177.

Натријум-карбонат2

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Полутке и одресци
меса

178.

Тринатријум-фосфат2

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Трупови меса и
живине

179.

Диметилдикарбонат2

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Вино, Вино од воћа и
поврћа, Освежавајућа
безалкохолна пића

180.

Етил лауроил аргинат

Средства за регулисање броја
микроорганизама

Риба, Месо, Живина,
Дивљач

181.

PhageGuard Listex

Средства за регулисање броја
микроорганизама

182.

Аденин

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

183.

Адонитол

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

184.

Амонијум-фосфати

185.

Биотин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

100 mg/kg

Без резидуа у производу

0,1 mg/kg
Ферментисана храна
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186.

Калцијум-пропионат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

187.

Цистеин-монохидрохлорид4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

188.

Глицин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

189.

Хистидин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

190.

Инозитол

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

191.

Манган-хлорид4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

192.

Азотна киселина

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

193.

Тиамин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

194.

Аргинин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

195.

Аспарагин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

196.

Аспарагинска киселина4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

197.

Амонијум-сулфит

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

198.

Бензоева киселина2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

199.

Калцијум-пантотенат4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

200.

Бакар-сулфат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

201.

Цистин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

202.

Декстран

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

203.

Глутаминска киселина4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

204.

Гуанинин2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

205.

Хидроксиетилскроб

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

206.

Инозин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

207.

Манган-сулфат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

208.

Ниацин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

209.

Пантотенска киселина4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

210.

Пептони

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

211.

Поливинилпиролидон2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна
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212.

Пиридоксин-хидрохлорид4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

213.

Рибофлавин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

214.

Натријум-формијат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

215.

Натријум-молибдат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

216.

Натријум-тетраборат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

217.

Треонин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

218.

Урацил

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

219.

Ксантин

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

220.

Цинк-хлорид4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

221.

Цинк-сулфат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

222.

Гвожђе(II)-сулфат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

223.

Амонијум-сулфат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

224.

Акација гума2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

225.

Сирћетна киселина2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Средства за прање и љуштење

226.

Алкоксилирани естри масних киселина (биљних)

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

227.

Амонијум-хлорид

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

228.

Амонијум-цитрат, двобазни

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

229.

Амонијум-хидроксид2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

230.

Аскорбинска киселина2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

231.

Бетаин

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

232.

Калцијум-аскорбат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

233.

Калцијум-карбонат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

234.

Калцијум-хорид2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

235.

Калцијум-фосфат двобазни2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

236.

Ензимски хидролизат казеина

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

237.

Хидролизат казеина

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

113

Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
или састојку хране
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238.

239.

11. фебруар 2022.
Назив

Казеин пептон

Лимунска киселина2

Категорија

Услови употребе

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Остала помоћна средства у
производњи

Масти и уља

240.

Кукурузни скроб3

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

241.

L-цистеин-монохидрохлорид4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

242.

L-цистеин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

243.

Чврсти кукурузни сируп3

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

244.

Декстроза монохидрат4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

245.

Диамонијум-фосфат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

246.

Дикалијум-хидрогенфосфат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

247.

Динатријум-инозитат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

248.

Мравља киселина2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

249.

Фруктоза2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

250.

L-глутаминска киселина2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

251.

Глицерол2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

252.

Глицин2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

253.

Инозин2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

254.

Лактоза4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

255.

Лизин4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

256.

Малтитол2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

257.

Малтодекстрини3

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

258.

Малтоза (хидрогенизована)4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

259.

Манган-сулфат монохидрат4

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

260.

Манитол2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

261.

Микрокристална целулоза2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

262.

Млеко у праху5

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

263.

Моноамонијум-фосфат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Ферментисана храна

Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
или састојку хране

11. фебруар 2022.
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бр.
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264.

Монокалијум-фосфат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

265.

Мононатријум-L-глутаминат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

266.

Азот2, течни

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

267.

Фосфорна киселина2

Услови употребе

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Остала помоћна средства у
производњи

268.

Полисорбат 802

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

269.

Калијум-цитрат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

270.

Калијум-хидроксид2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

271.

Кромпиров скроб3

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

272.

Пропилгалат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

273.

Пиринчано брашно6

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

274.

Хидролизат протеина пиринча

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

275.

Силицијум-диоксид2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

276.

Обрано млеко у праху5

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

277.

Натријум-алгинат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

278.

Натријум-аскорбат/Аскорбинска киселина2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

279.

Натријум-аспартат/Аспарагинска киселина

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

280.

Натријум-хидрогенкарбонат2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

281.

Натријум-казеинат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

282.

Натријум-хлорид6

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

283.

Натријум-цитрат (ди- и три-)

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

284.

Натријум-додецилсулфат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

285.

Натријум-формијат

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

286.

Натријум-фосфат, монобазни

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

287.

Сорбитол2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

288.

Сојин лецитин2

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

289.

Сојин пептон

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме

Масти и уља
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290.

Скроб3

291.

Сахароза

292.

Трехалоза

293.

Тринатријум-цитат дихидрат2

294.

Сурутка (прах)5

295.

Протеини сурутке

296.

Екстракт квасца

297.

Пептони квасца

298.

Зеин из кукуруза

299.

Ваздух

300.

Аргон2

301.

Угљен-диоксид2

302.

Хлорпентафлуороетан

303.

304.
305.

306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.

11. фебруар 2022.
Категорија

Услови употребе

Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
или састојку хране

Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Хранива за микроорганизме
и додаци хранивима за
микроорганизме
Пропеленти и гасови за
паковање
Пропеленти и гасови за
паковање
Пропеленти и гасови за
паковање
Пропеленти и гасови за
паковање

Гасни производ сагоревања -мешавина гасова променљивог састава
произведена контролисаним сагоревањем бутана, пропана или природног
Пропеленти и гасови за
гаса. Основне компоненте су азот и угљен-диоксид, са мањим количинама
паковање
водоника, кисеоника, угљен-моноксида (не прелази 4,5%) и трагова инертних
гасова.
Пропеленти и гасови за
Дихлордифлуорометан (Ф12)
паковање
Пропеленти и гасови за
Хелијум2
паковање
Пропеленти и гасови за
паковање
Водоник2
Остала помоћна средства у
производњи
Изобутан2
Азот-оксид2
Азот2
Октафлуороциклобутан
Пропан2
Трихлорфлуорометан (Ф11)
Мешавина алкилен-оксидних адуката алкил алкохола и фосфатних естара
Средства за прање и љуштење
алкилен-оксидних адуката алкил алкохола
Алкилен-оксидни адукти алкил алкохола и масних киселина
Средства за прање и љуштење
Мешавина алифатичних киселина: валеријанске, капринске, каприлне, енатне
Средства за прање и љуштење
и пеларгонске

Воће и поврће

0,01 mg/kg

Шећернa репa

Траже се информације

Воће и поврће

0,11 mg/kg
0,001 mg/kg у шећерној
репи, 0 у шећеру

316.

Алфа-алкил-омегахидроксиполи (оксиетилен)

Средства за прање и љуштење

Шећернa репa

317.
318.

Амонијум-хлорид (кватернерни)
Амонијум-ортофосфат

319.

Калцијум-хлорид

Шећернa репa
Воће и поврће
Воће и поврће

320.
321.

Калцијум-оксид2
Карбамат

Средства за прање и љуштење
Средства за прање и љуштење
Средства за прање и љуштење
Остала помоћна средства у
производњи
Средства за прање и љуштење
Средства за прање и љуштење

Шећерна репа
Шећернa репa

322.

Диалканоламин

Средства за прање и љуштење

Шећерна репа

323.

Диамонијум-ортофосфат

Средства за прање и љуштење

324.

Дитиокарбамат

Средства за прање и љуштење

325.

Етилен-дихлорид

326.

Етиленгликолмонобутилетар

Средства за прање и љуштење

0,001 mg/kg (у шећерној
репи) 0 mg/kg (у шећеру)

Воће и поврће за
конзервисање
Шећерна репа

Шећернa репa

0,00001 mg/kg у шећерној
репи, 0 mg/kg у шећеру
0,00003 mg/kg у шећерној
репи, 0 mg/kg у шећеру

11. фебруар 2022.
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бр.
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Услови употребе

327.

Линеарна ундецилбензенсулфонска киселина

Средства за прање и љуштење

Шећернa репa

328.

Моноетаноламин

Средства за прање и љуштење

Воће и поврће

329.

Моноетаноламин

Средства за прање и љуштење

Шећерна репа

330.

Моноетаноламин 8%

Средства за прање и љуштење

331.

Средства за прање и љуштење

338.

Органофосфати
Антимикробни раствори на бази перокси киселина који садрже
1-хyдроxyетхyлидене-1,1Дифосфонска киселина (HEDP) која садржи HEDP и 3 или више следећих
компоненти: пероксисирћетну киселину, сирћетну киселину, водоникпероксид, октанску киселину и пероксиоктанску киселину
1-Хидроксиетилиден-1,1-дифосфорна киселина (HEDP)
Октанска киселина (каприлна киселина)2
Калијум-бромид
Натријум-додецилбензенсулфонат (акил група углавном C12 и не мање од
95% C10-C16)
Натријум-2-етилхексилсулфат

339.

Натријум-хидроксид (10% max.)2

Средства за прање и љуштење

340.

Натријум-хидроксид (2% max.)2

Средства за прање и љуштење

341.

Натријум-хипохлорит

342.

344.

Натријум моно- и димети нафтален сулфонати (m.w. 245-260)
Натријум-n-алкилбензенсулфонат (алкил група углавном C12 и C13 и не
више од 95% C10-C16)
Сумпорна киселина

345.

Тетракалијум-пирофосфат

346.

332.
333.
334.
335.
336.
337.

343.

Максимално дозвољена
количина резидуа у храни
или састојку хране
0,001 mg/kg (у шећерној
репи) 0 mg/kg (у шећеру)
100 mg/kg
0,0001 mg/kg (у шећерној
репи) 0 mg/kg (у шећеру)

Воће и поврће за
конзервисање
Шећерна репа

Средства за прање и љуштење
Средства за прање и љуштење
Средства за прање и љуштење
Средства за прање и љуштење
Средства за прање и љуштење
Средства за прање и љуштење

Средства за прање и љуштење
Остала помоћна средства у
производњи
Средства за прање и љуштење

Воће и поврће
Боће и поврће, месо и
живина
Воће и поврће
Воће и поврће за
конзервисање
Скуша за
конзервисање
Воће и поврће

Воће и поврће

Средства за прање и љуштење

Воће и поврће

Средства за прање и љуштење

Семе рогача

Средства за прање и љуштење

Шећерна репа

Тетранатријуметилендиаминтетраацетат

Средства за прање и љуштење

Шећерна репа

347.

Триетаноламин

Средства за прање и љуштење

Шећерна репа

348.

Алуминијум-оксид

349.

Алуминијум-калијум-сулфат

350.

Амонијум-нитрат

351.

Бензоил-пероксид

352.

Ериторбинска киселина2

353.

Калцијум-лигносулфонат (40-65)

354.

Калцијум-тартарат

355.

Етил-парахидроксибензоат

356.

Гиберелинска киселина

357.

Глуконо-делта-лактон2

358.

Глицеролски естар адипинске киселине2

359.

Магнезијум-тартарат

360.

Калијум-гиберелат

361.

Пропил-пара-хидроксибеензоат

362.

Натријум

363.

Калцијум-лактат

1
2
3
4
5
6
7
8
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Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи
Остала помоћна средства у
производњи

Одговара захтевима прописа за јестива биљна уља и масти.
Одговара захтевима прописа за прехрамбене адитиве.
Одговара захтевима прописа за скроб и производе од скроба.
Одговара захтевима националне или европске фармакопеје.
Одговара захтевима прописа за млеко.
Одговара захтевима прописа за кухињску со и со за прехрамбену индустрију.
Одговара захтевима прописа за жито, млинске и пекарске производе.
GMP – Добра произвођачка пракса (енг. „Good Manifectory Practice“ – у даљем тексту: GMP)

Сурутка
Липосолубилни
витамини и
каротеноиди

Млеко и сир

20 mg/kg

0,2 mg/kg

0,00002 mg/kg у шећерној
репи
0,000003 mg/kg у
шећерној репи
0,00005 mg/kg у шећерној
репи
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ПРИЛОГ 3.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОМОЋНИХ СРЕДСТАВА У
ПРОИЗВОДЊИ

Вода

Највише 0,2% m/m (Karl Fischer-ова метода)

Киселост

Највише 0,003% m/m као сирћетна киселина

Алдехиди и кетони

Највише 0,3% m/m као бутанал

ЦИКЛОХЕКСАН

АЦЕТОН
Диметилкетон, пропанон

Синоними

Хемијско име

Пропан-2-он

Хемијскa имена

Циклохексан

C.A.S. број

67-64-1

C.A.S. број

110-82-7

Хемијска формула

Хемијска формула

Молекулска маса

C3H6O

58,08

Молекулска маса

84,16

Одређивање

Најмање 99,5% m/m

Одређивање

Најмање 99,5% (m/m)

Особине

Бистра, безбојна, испарљива, лако запаљива течност
карактеристичног мириса; без присуства седимента и
суспендованих честица

Особине

Бистра, безбојна, запаљива течност карактеристичног
мириса

Идентификација

Синоними
Дефиниција

Хексахидробензен

Дефиниција

C6H12

А. Растворљивост

Неастворљив у води, меша се са етанолом и етром
0,776 – 0,780

0,790 – 0,793

Б. Специфична тежина
(20ºC)

1,358 – 1,360

Опсег дестилације

80,0 – 82,0 ºC

Неиспарљиви остатак

Највише 1 mg/100 ml

Идентификација
А. Растворљивост

Меша се у свим односима са водом и етанолом

Б. Специфична тежина
(20ºC)
В. Индекс рефракције
Чистоћа

Чистоћа

Опсег дестилације

55,5 – 57,0 ºC

Сумпор

Највише 10 mg/kg

Неиспарљиви остатак

Највише 0,001% m/m

Бензен

Највише 0,1% (v/v)

Киселост

Највише 0,002% m/m као сирћетна киселина

Фенол

Највише 0,001% m/m

Супстанце које лако
оксидишу

Позитивно испитивање.
30 ml узорка не обезбојава 0,1 ml 3% m/v свеже
припремљеног воденог раствора калијумперманганата када се промућка и остави да стоји 15
min на 20ºC.

Полициклични
ароматични
угљоводоници

Не смеју да буду прекорачене наведене вредности
апсорбанције (кивета од 1 cm):
Таласна дужина (nm)
Апсорбанција
280 – 289
0,15
290 – 299
0,12
300 – 359
0,08
360 – 400
0,02

ДИХЛОРМЕТАН

БУТАН-1-ОЛ
Синоними

Бутил алкохол, n-бутил алкохол, 1-хидроксибутан,
n-бутанол, n-пропилкарбинол, NBA

Синоними

Метиленхлорид, метилендихлорид, DCM

Дефиниција

Добија се хлоринацијом метана при чему могу да
настану и други хлориновани деривати метана. Као
стабилизатори додају се пропилен-оксид, циклохексан
и/или 2-метил-2-бутен

Дефиниција
Хемијскa имена

1-Бутанол, бутан-1-ол

C.A.S. број

76-36-3

Хемијскa имена

Дихлорметан

Хемијска формула

C4H10O

C.A.S. број

75-09-2

Молекулска маса

74,12

Хемијска формула

Одређивање

Најмање 99,5% m/m

Молекулска маса

84,93

Особине

Бистра, безбојна, слабо вискозна течност
карактеристичног мириса

Одређивање

Најмање 99,0% (m/m)

Особине

Бистра, безбојна, незапаљива течност

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води, меша се са етанолом и етром

Б. Специфична тежина
(20ºC)

0,810 – 0,812

Чистоћа

CH2Cl2

Идентификација
А. Растворљивост

Слабо растворљив у води, меша се са етанолом и
етром

Б. Специфична тежина
(20ºC)

1,323 – 0,327

В. Индекс рефракције
(20ºC)

1,423 – 1,425

Опсег дестилације

116,0 ºC – 118,0 ºC

Неиспарљиви остатак

Највише 2 mg/100 ml

Вода

Највише 0,1% m/m (Karl Fischer-ова метода)

Киселост

Највише 0,003% m/m као сирћетна киселина

Опсег дестилације

39,0 – 41,0 ºC

Алдехиди и кетони

Највише 0,2% m/m

Неиспарљиви остатак

Највише 2 mg/100 ml

Остали алкохоли, естри и
испарљиве нечистоће

Највише 0,5%, од чега највише 0,1% сваке
појединачне нечистоће

Вода

Највише 0,02% (Karl Fischer-ова метода)

Киселост

Највише 0,002% (m/m) као HCl

Алкалност

Највише 0,01% (m/m) као NaOH

Слободан хлор

Позитивно испитивање.
10 ml узорка се снажно мућка 2 min са 10 ml 10%
раствора калијум-јодида и 1 ml раствора скроба ТР. Не
развија се плава боја у воденом слоју.

БУТАН-2-ОЛ
Синоними

Чистоћа

Секундарни бутил алкохол, 2-хидроксибутан,

Дефиниција
Хемијскa имена

2-Бутанол, бутан-2-ол

C.A.S. број

78-92-2

Хемијска формула

C4H10O

Молекулска маса
Особине

74,12

Бистра, безбојна, слабо вискозна, запаљива течност
карактеристичног мириса

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води, меша се са етанолом и етром

Б. Специфична тежина
(20ºC)

0,806 – 0,809

Чистоћа

ДИЕТИЛЕТАР
Синоними

Етар, етилетар

Дефиниција

Нормално садржи одговарајуће стабилизаторе као што
су пирогалол или BHT. Произвођач мора да наведе
употребљене стабилизаторе и њихову количину која је
обично 3 -7 mg/l

Хемијскa имена

Диетилетар, диетил-оксид, 1,1’-оксибисетан

C.A.S. број

60-29-7

Хемијска формула

C4H10O

Молекулска маса

Опсег дестилације

98,5 – 100,5 ºC

Неиспарљиви остатак

Највише 2 mg/100 ml

Одређивање

74,12

Најмање 99,5% (m/m)

11. фебруар 2022.
Особине

Бистра, безбојна, веома покретљива течност, веома
испарљива и запаљива, карактеристичног мириса

Број 18
Супстанце које лако
карбонизују

Пренесе се 10 ml сумпорне киселине у мали
ерленмајер, охлади на 10 ºC и дода 10 ml узоорка у
капима уз константно мешање. Мешавина је безбојна,
односно није јаче обојена од боје киселине или узорка
пре мешања

Супстанце које лако
оксидишу

Сипа се 20 ml узорка, предходно охлађеног на 15 ºC,
у цилиндар са брушеним чепом, дода 0,1 ml 0,1 М
калијум-перманганата, промеша и остави да стоји 5
min. Ружичаста боја се не губи потпуно.

Олово

Највише 0,5 mg/kg

Идентификација
А. Растворљивост

Нерастворљив у води, меша се са етанолом

Б. Специфична тежина
(20ºC)

0,714 – 0,716

Чистоћа
Опсег дестилације

34,0 ºC – 35,0 ºC
Упозорење: Испитивање може да се изводи само
уколико узорак одговара захтевима испитивања за
пероксиде.

Неиспарљиви остатак

Највише 2 mg/100 ml
Упозорење: Испитивање може да се изводи само
уколико узорак одговара захтевима испитивања за
пероксиде.

Вода

Највише 0,2% (Karl Fischer-ова метода)

Киселост

Дода се у одмерни цилиндар са брушеним чепом 20
ml 95% етанола, 0,5 ml фенолфталеина ТР и 0,02 М
натријум-хидроксид у вишку до настанка ружичасте
боје која се не губи у року од 30 s. Дода се још 0,3 ml
0,02 M натријум-хидроксида и 25 ml узорка, цилиндар
зачепи и благо мућка 30 s. Ружичаста боја се не губи.

Алдехиди и кетони

Пероксиди

Позитивно испитивање.
Дода се 2 ml Nessler-овог реагенса ТР у епрувету
пречника око 1,5 cm и запремине 12 ml, епрувета
напуни узорком, затвори, снажно мућка 10 s и остави
да стоји у мраку 5 min. Испитивање је позитивно
уколико се не развије боја. Уколико се развије боја
или замућење тест се понови са предестилисаним
узорком (мора да одговара захтевима испитивања за
пероксиде). Испитивање је позитивно уколико се не
развије боја или замућење.
Позитивно испитивање.
Дода се 8 ml свеже припремљеног 10% раствора
калијум-јодида у епрувету пречника око 1,5 cm и
запремине 12 ml, епрувета напуни до врха узорком,
затвори запушачем тако да не остану мехурићи
ваздуха, снажно промућка и остави да стоји у мраку
30 min. Уколико се развије жута боја она није
интензивнија од боје која се добије када се 0,5 ml
0,0005 М раствора јода разблажи са 8 ml 10% раствора
калијум-јодида.

ЕТАНОЛ
Синоними

Етил алкохол, алкохол

Дефиниција

Садржи око 95% (v/v) C2H6O и око 5% (v/v) воде.
Дозвољено је коришћење и других разблажења
са различитим садржајем воде у зависности од
технолошких захтева; ове спецификације односе се
само на неденатурисан етил алкохол.

Хемијско име

Етанол

C.A.S. број

64-17-5

Хемијска формула

C2H6O

Молекулска маса

46,07

Одређивање

Најмање 94,9% v/v

Особине

Бистра, безбојна, лако покретљива, запаљива течност
благог карактеристичног мириса

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води

Б. Температура кључања

78 ºC

В. Индекс рефракције
(20ºC, D)

1,364

Г. IR спектар

Карактеристичан за једињење

Чистоћа
Растворљивост

119

ЕТИЛАЦЕТАТ
Дефиниција
Хемијска имена

2-Пропанол, пропан-2-ол

C.A.S. број
Хемијска формула

C4H8O2

Молекулска маса

88,11

Одређивање

Најмање 99,0%

Особине

Бистра, безбојна, лако испарљива, запаљива течност
карактеристичног мириса

Идентификација
А. Растворљивост

Меша се са водом, етанолом и етром

Б. Специфична тежина
(20ºC)

О,894 - 0,898

В. Температура кључања

54 ºC

Г. IR спекар

Карактеристичан за једињење

Чистоћа
Опсег дестилације

76,0 – 77,5ºC

Неиспарљиви остатак

Највише 0,02%

Киселински број

Највише 5,0

Метил једињења

Позитивно испитивање

Супстанце које лако
карбонизују

Позитивно испитивање

ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН
Синоними

Метилетилкетон

Дефиниција
Хемијска имена

2-Бутанон, бутан-2-он

C.A.S. број

78-93-3

Хемијска формула

C4H8O

Молекулска маса

72,11

Одређивање

Најмање 99,5%

Особине

Бистра, безбојна течност карактеристичног мириса

Идентификација
А. Растворљивост

Добро растворљив у води

Б. Специфична тежина
(20ºC)

0,803 – 0,801

Чистоћа
Температура дестилације

79 – 81 ºC

Боја

Није интензивнија од колор стандарда No. 10

Неиспарљиви остатак

Највише 2 mg/100 ml

Киселост

Највише 0,003% као сирћетна киселина

Вода

Највише 0,2% (Karl Fischer-ова метода)

Хексан-2-он

Највише 50 mg/kg

ХЕКСАН
Дефиниција

Комерцијални производ се састоји углавном из
ацикличних засићених угљоводоника са шест
угљеникових атома и температуром дестолације 64
ºC – 70 ºC. Поред n-хексана, а обично садржи и мање
количине 2-метилпентана и 3-метилпентана и веома
мале количине n-пентана, изопентана, циклохексана,
n-хептана, диметилбутана и метилциклопентана.
Хексан

Пренесе се 50 ml узорка у градуисани цилиндар од
100 ml са брушеним чепом, разблажи до 100 ml водом
и промеша. Цилиндар се остави да стоји 30 min у
воденом купатилу на 10 ºC. Не настаје замућење
раствора.

Неиспарљиви остатак

Највише 2 mg/100 ml

Хемијско име

Киселост

Највише 0,005% m/v као сирћетна киселина

Хемијска формула

Алкалност

Највише 0,003% m/m као амонијак

Молекулска маса

86,18

Кетони и остали алкохоли

Највише 0,5% укупно;
Највише 0,02% метанола;
Највише 01% осталих

Особине

Бистра, безбојна, веома запаљива течност
карактеристичног мириса, без седимента или
суспендованих честица

Патока

Помеша се 10 ml узорка 1 ml глицерола и 1 ml воде и
остави да испари на парчету чистог филтер папира. Не
осећа се стран мирис.

Идентификација
А. Растворљивост

C6H14

Нерастворљив у води, растворљив у етру, алкохолу и
ацетону

120
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Б. Специфична тежина
(20ºC)

0,665 – 0, 687 (чист n-хексан: око 0,660)

В. Индекс рефракције
(20ºC, D)

1,381 – 1,384 (чист n-хексан: око 1,375)

Чистоћа
Опсег дестилације

95% v/v дестилише између 64 ºC и 70 ºC

pH

Неутралан (уз метилоранж)

Неиспарљиви остатак

Највише 0,0005% m/v

Сумпор

Највише 5 mg/kg

Бензен

Највише 0,05% v/v

Полициклични
ароматични
угљоводоници

Позитивно испитивање

Чистоћа
Вода

Највише 0,2% (Karl Fischer-ова метода)

Опсег дестилације

95% v/v дестилише између 96 ºC и 99 ºC

Неиспарљиви остатак

Највише 2 mg/100 ml

Киселост

Највише 0,002% као сирћетна киселина
У 60 g узорка дода се неколико капи фенолфталеина
ТР и титрира 0,1 М етанолним раствором калијумхидроксида до ружичасте боје која се не губи најмање
15 s. За титрацију се троши највише 0,2 ml.

Алдехиди и кетони

Највише 0,2% као пропионалдехид

Остали алкохоли, етри и
испарљиве нечистоће

Највише 0,5% укупно и највише 0,1% сваког
појединачног етра

ПРОПАН-2-ОЛ
Синоними

МЕТАНОЛ

Изопропил алкохол, изопропанол

Метил алкохол, карбинол

Дефиниција
Хемијска имена

2-Пропанол, пропан-2-ол

Хемијско име

Метанол

C.A.S. број

67-63-0

C.A.S. број

67-56-1

Хемијска формула

CH4O

Молекулска маса

60,10

Одређивање

Најмање 99,5%

Одређивање

Најмање 99,5% (v/v)

Особине

Особине

Бистра, безбојна, лако покретљива течност
карактеристичног мириса

Бистра, безбојна, лако покретљива течност
карактеристичног мириса

Идентификација

Синоними
Дефиниција

Молекулска маса

32,04

Хемијска формула

C3H8O

А. Растворљивост

Меша се са водом и етанолом, етром и другим
органским растварачима

О,792 - 0,795

Б. Специфична тежина
(20ºC)

О,784 - 0,788

В. Индекс рефракције
(20ºC, D)

1,328 – 1,330

В. Индекс рефракције
(20ºC, D)

1,377 – 1,380

Г. Температура кључања

Око 65ºC

Идентификација
А. Растворљивост

Меша се са водом, етанолом и етром

Б. Специфична тежина
(20ºC)

Чистоћа
Вода

Највише 0,1% (Karl Fischer-ова метода)

Опсег дестилације

64,5 – 65,5ºC

Неиспарљиви остатак

Највише 3 mg/100 ml

Киселост

Највише 15 mg/kg као мравља киселина

Алкалност

Највише 3 mg/kg као амонијак

Алдехиди и кетони

Највише 0,015% m/v као ацетон

МЕТИЛАЦЕТАТ
Дефиниција
Хемијско име

Метилацетат

Хемијска формула

C3H6O2

Молекулска маса

74,08

Одређивање

Најмање 98,0%

Особине

Бистра, безбојна течност

Чистоћа
Вода

Највише 0,2% (Karl Fischer-ова метода)

Опсег дестилације

82,3 ± 1ºC
Упозорење: Петходно се испита присуство пероксида

Неиспарљиви остатак

Највише 2 mg/100 ml

Киселост

Највише 0,002% као сирћетна киселина
Додају се две капи фенолфталеина ТР у 100 ml воде,
затим се дода 0,01 М натријум-хидроксид до прве
ружичасте боје која се не губи најмање 30 s и затим
се дода 50 ml (око 39 g) узорка и промеша. Највише
0,7 ml 0,1 М натријум-хидроксида је потребно до
поновног настајања ружичасте боје.

Остали алкохоли, етри и
испарљиве нечистоће

Највише 0,5% укупно и највише 0,1% сваког
појединачног етра

НИКЛ
Синоними

Никл катализатори

Дефиниција

Обично се користи као катализатор у реакцијама
хидрогенације. У зависности од употребе јавља се у
два различита облика:
1. Сунђерасти никл катализатор припрема се
хемијским третирањем никл-алуминијум амалагама
са натријум-хидроксидом да се уклони већи део
алуминијума при чему настаје порозна чврста
супстанца која је веома запаљива на ваздуху и мора да
се чува испод површине инертне течности (нпр. вода,
алкохол, метилциклохексан). Користи у производњи
полиола.
2. Никл катализатор на носачу припрема се
депоновањем соли никла на инертан носач (различите
врсте силика и/или алумината), а затим активирањем
у струји водоника на повишеној температури. Након
активације веома је запаљив и мора да се чува
заштићен од ваздуха обично суспендован у стеарину.
Користи се у производњи јестивих уља.

Хемијска имена

Никл

C.A.S. број

7440-02-0

Хемијска формула

Ni

Атомска маса

58,69

Одређивање

Сунђерасти никл катализатор: најмање 83,0% Ni
Никл катализатор на носачу: 20,0 – 27,0% Ni

Особине

Сјајан, бео, тврд метал (никл метал), или сунђераста
порозна веома запаљива чврса супстанца (сунђерасти
никл катализатор), или веома запаљиве љуспице или
перлице (никл катализатор на носачу)

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у етанолу

Б. Специфична тежина
(20ºC)

О,927 - 0,932

В. Индекс рефракције
(20ºC, D)

1,358 – 1,363

В. Температура кључања

57,5ºC

Г. IR спекар

Карактеристичан за једињење

Чистоћа
Киселински број

Највише 1,0

ПРОПАН-1-ОЛ
Синоними

n-Пропил алкохол, n-пропанол, 1-хидроксипропан

Дефиниција
Хемијска имена

1-Пропанол, пропан-1-ол

C.A.S. број

73-23-8

Хемијска формула

C3H8O

Молекулска маса

60,10

Одређивање

Најмање 99,0%

Особине

Бистра, безбојна, течност карактеристичног мириса

Идентификација
А. Растворљивост

Меша се са водом и етанолом

Б. Специфична тежина
(20ºC)

О,803 - 0,805

Идентификација

11. фебруар 2022.
А. Бојена реакција

Сунђерасти никл катализатор: Раствори се око 100
mg у око 2 ml хлороводоничне киселине и разблажи
на око 20 ml водом. Сипа се 5 ml раствора у епрувету,
дода се неколико капи бромне воде ТР и амонијум
хидроксид до слабо базне реакције. Дода се 2 до 3 ml
1% раствора диметилглиоксима у алкохолу. Настаје
интензивно црвен талог.
Никл катализатор на носачу: Узорак се спали према
методи за одређивање, пренесе се 5 ml аликвота
раствора пепела у епрувету и даље се поступак изводи
као за сунђерасти никл катализатор.
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Хемијска формула

C

Молекулска маса

12

Особине

Црн прашак или грануле, без мириса

Идентификација
А. Растворљивост

Нерастворљив у води и органским растварачима

Б. Сагоревање

Када се загреје до црвеног усијања сагорева полако
без пламена

В. Адсорпција

Дода се око 3 g спрашеног узорка у 10 ml 5%
хлороводоничне киселине у стакленој тиквици са
брушеним чепом, загреје да кључа 30 s и охлади на
собну тепературу. Дода се 100 ml јода ТР, тиквица
затвори, снажно промућка 30 s и садржај профилтрира
кроз филтер папир Whatman No. 12 или одговарајући
при чему се одбаци прва порција филтрата. Пореди
се 50 ml филтрата са поредбеним раствором који се
припрема разблаживањем 10 ml јода водом до 50
ml. Боја испитиваног раствора није тамнија од боје
поредбеног раствора.

Г. Жарење

Жарењем узорка на ваздуху настају угљен-моноксид и
угљен-диоксид и заостаје пепео.

АМОНИЈАК (РАСТВОР)
Синоними

Амонијум-хидроксид, концентрован раствор
амонијака, INS No. 527

Дефиниција
Хемијско име

Амонијак (водени раствор)

C.A.S. број

1336-21-6

Хемијска формула

NH3

Молекулска маса

17,03

Одређивање

27 – 30%

Особине

Бистра, безбојна течност веома оштрог
карактеристичног мириса. На ваздуху веома брзо губи
амонијак.

Чистоћа
Моћ адсорпције

90 – 110% од декларисане вредности

Губитак сушењем

Највише 15% (120ºC, 4 h)

Сулфидна једињења

На 1 g узорка у дода се 5 ml 1 М хлороводоничне
киселине и у конусној тиквици загреје до кључања.
Ослобођена испарења не боје браон олово-ацетатни
папир.

Супстанце растворљиве у
киселини

Највише 3%
На тачно измерено око 1 g узорка у дода се 25 ml
разблажене азотне киселине ТР, загреје да кључа 5
min, вруће фитрира кроз филтер од синтер стакла
(10) и испере са 10 ml топле воде. Скупљени филтрат
и раствор после филтрирања упаре се до сувог на
воденом купатилу, остатку дода 1 ml хлороводоничне
киселине, поново упари до сувог и суши до
константне масе на 100-105ºC.

Сулфатни пепео

Највише 5%

Супстанце које се
екстрахују водом

Највише 4%
Пренесе се тачно измерено око 5 g узорка у тиквицу
од 250 ml са повратним кондензатором и Bunsen-овим
вентилом. Дода се 100 ml воде и неколико стаклених
перли, загрева око 1 h, мало се охлади и филтрира кроз
Whatman No. 12 или сличан филтер папир. Одбаци се
првих 10 ml филтрата. Филтрат се охлади на собну
температуру и пипетира 25,0 ml у тарирану зделицу за
упаравање. (Напомена: Остатак филтрата се остави за
Испитивање арсена, олова и тешких метала). Филтрат
се упари до сувог загревањем (не сме да кључа),
осуши 1 h у вакуум сушници, охлади и мери.

Супстанце растворљиве у
алкохолу

Највише 0,5%

Идентификација
А. Позитивно испитивање Принесе се стаклени штапић навлажен
за амонијак
хлороводоничном киселином близу узорка. Настаје
густа бела пара.
Б. Специфична тежина
(20ºC)

Око 0,90

Чистоћа
Неиспарљиви остатак

Највише 0,02% према следећој процедури:
Упари се до сува 11 ml (10 g) узорка у тарираној
платинској или порцеланској посуди за упаравање,
суши 1 h на 105 ºC, охлади и измери

Супстанце које лако
оксидишу

Разблажи се 4 ml узорка са 6 ml воде, дода у малом
вишку сумпорна киселина ТР и 0,1 ml калијумперманганата. Ружичаста боја се не губи у току 15
min.

Олово

Највише 2 mg/kg

ГВОЖЂЕ(II)-СУЛФАТ
Синоними

Феро-сулфат

Дефиниција
Хемијска имена

Гвожђе(II)-сулфат

C.A.S. број

7720-78-7

Хемијска формула

FeSO4 . 7H2O

Молекулска маса

278,02

Одређивање

Најмање 99,5% FeSO4 . 7H2O

Особине

Бледи, плавкастозелени кристали или грануле, без
мириса; на сувом ваздуху ефлоресцира, на влажном
ваздуху се лако оксидише у браонкастожућкаст гвожђе
(III)-сулфат

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води, нерастворљив у етанолу

Б. рН

Око 3,7 (1:10 раствор)

Обојене супстанце
0,25 g узорка дода се у 10 ml 2 М натријумрастворљиве у алкалијама хидроксида, загреје и остави да кључа 1 min, затим
се охлади, филтрира и филтрат разблажи водом до 10
ml. Раствор није интензивније обојен од поредбеног
раствора добијеног мешањем 1% m/v хлороводоничне
киселине и 0,1 ml раствора који се састоји из 9,6 ml
гвожђе(III)-хлорида ТР, 0,2 ml кобалт(II)-хлорида ТР и
0,2 ml бакар(II)-сулфата ТР.
Цијаногена једињења

Помеша се 5 g узорка са 50 ml воде и 2 g винске
киселине, мешавина дестилише и скупи се 25 ml
дестилата у малој тиквици у леденом купатилу испод
површине мешавине од 2 ml натријум-хидроксида ТР
и 10 ml воде. Разблажи се дестилат до 50 ml водом
и промеша. Додају се 12 капи гвожђе(II)-сулфата
ТР у 25 ml разблаженог дестилата, загреје се скоро
до кључања, охлади и дода 1 ml хлороводоничне
киселине. Не развија се плава боја.

Виши ароматични
угљоводоници

Екстрахује се 1 g узорка са 12 ml циклохексана 2
h у апарату за континуирану екстракцију. Када се
посматра под UV светлоишћу у поредбеним Nesslerовим епруветама екстракт не показује јачу боју или
флуоресценцију од раствора 100 mg хинин-сулфата у
1000 ml 0,1 М сумпорне киселине.

Цинк

Највише 25 mg/kg
Тачно се измери око 2 g узорка и пренесе у конусну
тиквицу, дода 50 ml 2 М хлороводоничне киселине,
паажљиво загрева уз повратни кондензатор да
благо кључа 1 h, филтрира и филтер испере са 2М
хлороводоничном киселином. Филтрат и раствор
после испирања се споје и упаре до сува на воденом
купатилу, остатак раствори и допуни до 50 ml
0,1 М хлороводоничном киселином и садржај
цинка у раствору одреди атомском апсорпционом
спектрофотометријом.

В. Позитивна испитивања
за гвожђе(II) и за сулфат
Чистоћа
Олово

Највише 10 mg/kg

Жива

Највише 3 mg/kg

АКТИВНИ УГАЉ
Синоними

Активиран угаљ, угаљ за обезбојавање

Дефиниција

Чврст, порозан, карбонизиран материјал добијен
карбонизацијом и активацијом органских супстанци.
Сировине за добијање (пиљевина, тресет, лигнит,
угаљ, целулозни материјал, љуска кокосовог
ораха и др) карбонизују се и активирају на високој
температури, са или без додатка неорганских соли,
у струји активирајућих гасова (нпр. угљен-диоксид).
Алтернативно полазни материјал може да се третира
хемијким агесима за активирање (нпр. фосфорна
киселина или цинк-хлорид), мешавина карбонизира
на високој температури, а затим се се хемијски
активирајући агенси уклоне испирањем водом.

Хемијско име

Угљеник

121

122
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Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

ДИАТОМЕЈСКА ЗЕМЉА
Синоними
Диатомејски силика, Диатомит
Дефиниција
Састоји се из прерађених силицијумских диатомских
скелета. Производи се као: осушен природан прашак,
спрашен прашак и флукс-спрашен прашак.
C.A.S. број
Природан и спрашен прашак: 61790-53-2
Флукс-спрашен прашак: 68855-54-9
Особине
Сув природан прашак: беличаст или светлосив
прашак;
Спрашен прашак: ружичаст до светлобраон или
светложут до светлооранж прашак;
Флукс-спрашен прашак: бео до ружичаст или
светлобраон.
Идентификација
А. Растворљивост
Нерастворљив у води, киселинама (изузев
флуороводоничне) и разблаженим алкалијама
Б. Микроскопија
Када се посматра при увећању 100x – 200x уочавају се
карактеристичне диатомске структуре.
В. рН
Природан и спрашен прашак: 5 – 10
Флукс-спрашен прашак: 8 – 11
Помеша се 10 g узорка са 100 ml воде и загрева да
кључа 1 h, профилтрира короз филтер од синтерованог
стакла или одговарајући филтер папир, филтрат
разблажи водом до 100 ml и измери се рН.
Г. Испарљивост
Стави се 0,2 g узорка у платински лончић за жарење
и раствори у 5 ml флуороводоничне киселине. Када се
раствор загрева (сушница са извлачењем паре) скоро
цела количина испари.
Чистоћа
Губитак сушењем
Природан прашак: највише 10% (105 ºC, 2 h);
Спрашен и флукс-спрашен прашак: највише 3% (105
ºC, 2h)
Губитак жарењем
Природан прашак: највише 7% на осушену супстанцу;
Спрашен и флукс-спрашен прашак: највише 2% на
осушену супстанцу
Супстанце нерастворљиве Највише 25%
у флуороводоничној
Тачно се измери око 0,2 g осушеног узорка у
киселини
платинском лончићу за жарење претходно изжареном
до константне масе, дода 5 ml флуороводоничне и
2 капи сумпорне киселине (1 у 2) и пажљиво упари
скоро до сувог на воденом купатилу. Загреје се на 550
ºC 1 h, а онда се температура постепено повећава док
не достигне 1000 ºC -1200 ºC и на тој температури се
загрева 30 min. Остатак није већи од 50 mg.
Супстанце растворљиве
Највише 2,5%
у води
10 g осушеног узорка и 100 ml воде загрева се да кључа
2 h уз повремено мућкање и додавање воде. Охлади
се и филтрира уз помоћ сукције кроз филтер папир
за квантитативне анализе. Понавља се фитрирање
кроз исти филтер папир док се не добије бистар
раствор. Остатак на филтер папиру испере се са малом
количином воде. Филтрат и раствори после испирања
се споје, упаре до сувог и суше још 2 h на 105ºC.
Супстанце растворљиве
Највише 4%
у хлороводоничној
2,0 g осушеног узорка и 50 ml разблажене
киселини
хлороводононичне киселине ТР загрева се 15 min
на 50ºC уз мућкање. Охлади се, филтрира и остатак
на филтер папиру испере са малом количином
разблажене хлороводононичне киселине ТР. Филтрат
и раствор после испирања се споје, упаре до сувог и
жаре на 450 – 550ºC до константне масе.
Арсен
Највише 10 mg/kg
Олово
Највише 10 mg/kg
ЖЕЛАТИН
Синоними

Јестиви желатин, желатин прехрамбене чистоће

Дефиниција

Производ добијен киселом, алкалном или ензимском
хидролизом колагена, главне протеинске компоненте
коже, костију и везивног ткива животиња.
Животињске сировине не смеју да буду у контакту са
пентахлорфенолом.
Желатин типа А се добија киселом прерадом
колагенског сировог материјала и има изоелектричну
тачку између рН 7 и рН 9
Желатин типа Б се добија алкалном прерадом
колагенског сировог материјала и има изоелектричну
тачку између рН 4,6 и 5,2
Мешавине желатина типа А и Б и желатини
произведени модификацијама наведених метода
могу да имају различите изоелектричне тачке изван
наведених опсега.

Хемијска имена
C.A.S. број
Особине

Идентификација
А. Растворљивост

Б. Формирање
реверзибилног гела

В. Температура желирања
Г. Бојена реакција

Чистоћа
Пепео
Губитак сушењем
Сумпор-диоксид
Пентахлорфенол
Флуорид
Хром
Олово
Тешки метали
E. Coli
Salmonella sp.
КАЗЕИН
Дефиниција

Хемијско име
C.A.S. број
Одређивање

Особине
Идентификација
А. Растворљивост
Чистоћа
Масти
Губитак сушењем
Слободне киселине
Лактоза
Олово
Тешки метали
Укупан број аеробних
организама
Колиформи
Salmonella sp.

Желатин
9000-70-8
Слабожућкаста стакласта зрнца, прашак или листићи.
Када се потопи у хладну воду хидратише, загревањем
даје стабилну суспензију, а затим се раствара. Водени
раствор формира реверзибилан гел када се охлади
испод температуре желирања.
Растворљив у топлој води и воденим растворима
полихидроксилних алкохола (глицерол,
пропиленгликол); нерастворљив у осталим органским
растварачима.
Раствори се 10 g у топлој води у одговарајућој посуди,
охлади и држи у фрижидеру на 2 ºC 24 h. Формира
се гел. Посуда се стави у водено купатило на 60 ºC
и меша. У року од 30 min гел се поново претвара у
течност.
Желатин из ткива топлокрвних животиња: 30 ºC - 35 ºC
Рибљи желатин: 5 ºC – 10 ºC
У 1:100 раствор узорка дода се тринитрофенол ТР
или 1:1,5 раствор калијум-дихромата претходно
помешаног са 3 М хлороводоничном киселином у
односу око 1:0,25 v/v . Формира се жут талог.
Највише 3%
Највише 15,0%
Највише 0.005%
Највише 0,3 mg/kg
Највише 0,005%
Највише 10 mg/kg
Највише 1,5 mg/kg
Највише 0,002% (као олово)
Oдсутне у 25 g
Одсутна у 25 g

Производ добијен из коагулума који настаје
третирањем обраног млека са киселинама,
ензимима или другим агенсима за таложење
прехрамбене чистоће. После таложења казеин се
одваја од растворљиве фракције млека, испира
и суши. Хемијски, казеин је мешавина најмање
20 електрофоретски различитих фосфопротеина.
Основне фракције су α-казеин, β-казеин и κ-казеин.
Садржи све есенцијалне аминокиселине.
Казеин
9000-71-9
Најмање 90,0% протеина (N x 6,38) у односу на
осушену супстанцу за киселински коагулисан казеин;
Најмање 86,0% протеина (N x 6,38) у односу на
осушену супстанцу за ензимски коагулисан казеин
Беличаст до крем боје зрнаст или фин прашак
Нерастворљив у води и алкохолу; раствара се у
растворима алкалија дајући соли казеинате.
Највише 2,25%
Највише 12,0%
Позитивно испитивање
Највише 2,0%
Највише 2 mg/kg
Највише 0,002% (као олово)
Највише 100000 CFU/g
Највише 2 CFU/0,1 g
Одсутна у 25 g

ПЕРЛИТ
Синоними

Развијен перлит

Дефиниција

У природи се перлит јавља као сива до браон
стакласта вулканска стена која се састоји углавном
од стопљених калијум алуминијум силиката и
3–5% воде. Материјал се ломи и загрева на високој
температури (900–1100ºC) при чему пуцкета (као
кокице) уз ослобађање оклудоване воде, а запремина
се повећа преко 20 пута. Материјал се уситњава до
волуминозности од 32-400 kg/m3 и величине честица
од 1 до неколико стотина mm. Може да садржи
додати натријум-карбонат или натријум-силикат
прерхрамбене чистоће.
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Хемијска имена

Перлит

В. рН

Особине

Бео нехигроскопан прашак

Чистоћа

Идентификација
А. Растворљивост

Слабо растворљив у води; умерено растворљив у
разблаженим киселинама и алкалијама.

Б. Позитивна испитивања
за алуминијум, за калијум
и за натријум
Чистоћа
Губитак жарењем

Највише 7% (стакласта форма)

Губитак сушењем

Највише 3% (спрашена форма)

рН

5-11 (фитрат 10% суспензије)

Арсен

Највише 10 mg/kg

Олово

Највише 10 mg/kg

ТАНИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними

Танини (чистоће за храну), галотанинска киселина,
INS No. 181

Дефиниција

Састоји се из галотанина добијених екстракцијом
растварачима из одређених природних сировина. Није
киселина у хемијском смислу, а тривијални назив
танинска киселина је усвојен да би се разликовала
комерцијална супстанца од осталих танина, као
што су кондензовани танини (нехидролизирајући)
или елагитанини. Спецификација се односи само
на хидролизирајуће галотанине, т.ј на танине
који хидролизом ослобађају галну киселину.
Хидролизирајући галотанини могу да се добијају
из младих изданака различитих Quercus врста (нпр.
Quercus infectoria) као кинески и алепо танин. Могу
да се добијају из различитих Sumac врста (нпр. Rhus
corieria, R. Galabr, R. Thypia) као сицилијански и
амерички сумак. Наведени танини се састоје углавном
из полидигалоил естара глукозе. Могу да се добијају
из семене чауре Casealpinia spinosa и ови танини се
углавном састоје из полидигалоил естара хининске
киселине.

Одређивање

Најмање 96% у односу на осушену супстанцу

Особине

Жућкастобео до светлобраон аморфан прашак, сјајне
љуспице или сунђераста маса, без мириса или слабог
карактеристичног мириса.

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљива у води, ацетону и етанолу;
нерастворљива у бензену, хлороформу и етру; 1 g се
раствара у око 1 ml глицерола.

5,8 – 6,9 (1:100 раствор)

Алкалност

Позитивно испитивање (око 0,25% као NaOH)

Натријум-хлорид и
натријум-сулфат

Највише 8%

Несулфатни алкохоли

Највише 4%

Олово

Највише 5 mg/kg

Тешки метали

Највише 0,002% (као олово)

ГЛУТАРАЛДЕХИД
Синоними

Глутарал, 1,5-пентандиал

Дефиниција
C.A.S. број
Хемијска формула

111-30-8
C5Н8О2

Молекулска маса

100,12

Одређивање

100 – 105% у односу на декларисан садржај (обично
15 -50%)

Особине

Бистар, скоро безбојан водени раствор
карактеристичног оштрог мириса

Идентификација
А. Растворљивост

Меша се водом

Б. Реакција са 2,4-

Добијени кристали 2,4-динитрофенилхидразона имају
температуру топљења 185ºC -195ºC

динитрофенилхидразином
В. рН

3,1 - 4,5

Чистоћа
Тешки метали

Највише 10 mg/kg (као олово)

КОШТАНИ ФОСФАТ
Синоними

Јестиви коштани фосфат, INS No. 542

Дефиниција

Хетерогена резидуална мешавина калцијум-фосфата,
од који је најзаступљенији 3Ca3(PO4)2 . Ca(OH)2
добијена млевењем костију претходно третираних
врућом водом и воденом паром под притиском. Може
да садржи неекстараховане масти и протеине.

Одређивање

30% – 40% калцијума и најмање 32,0% фосфорпентоксида

Особине

Бео до светлокрем прашак, без мириса

Идентификација
А. Растворљивост

Нерастворљив у води и у етанолу

Б. Позитивно испитивање
за калцијум и за
фосфат

Карактеристичан за једињење

Б. Бојена реакција

У 1:10 ратвор дода се мала количина гвожђе(III)хлорида ТР. Настаје плавоцрна боја или талог.

В. Формирање талога

Када се у раствор узорка дода раствор албумина или
желатина формира се талог.

Чистоћа

Г. Испитивање галне
киселине

Хроматографија на танком слоју уз галну киселину
као стандард.

Губитак сушењем

Највише 2%

Губитак жарењем

Највише 20%

Флуорид

Највише 1000 mg/kg

Остатак масти

Највише 2%

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 7% (105ºC, 2 h);

Сулфатни остатак

Највише 1%

Гуме или декстрин

Раствори се 1 g узорка у 5 ml воде, филтрира и
филтрату дода 10 ml етанола; не настаје замућење у
року од 15 min.

Протеински остатак

Највише 10% (N x 6,25)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Бакар

Највише 25 mg/kg

Цинк

Највише 250 mg/kg

Раствори се 1 g узорка у 5 ml воде, филтрира
и филтрат разблажи водом до 15 ml; не настаје
замућење.

Олово

Највише 2 mg/kg
Највише 1000 CFU/g

Кондензовани танини

Највише 0,5% одређено HPLC техником

Укупан број аеробних
организама

Резидуални растварач

Највише 25 mg/kg ацетона или етилацетата
појединачно или у комбинацији

E. Coli

Одсутна у 10 g

Salmonella

Одсутна у 50 g

Олово

Највише 2 mg/kg

Смоласте супстанце

НАТРИЈУМ-ЛАУРИЛСУЛФАТ
Синоними

INS No. 487

Дефиниција

Мешавина алкилсулфата у којој је најзаступљенији
натријум-лаурилсулфат

C.A.S. број

151-21-3

Одређивање

Најмање 59,0% од укупних алкохола

Особине

Бели или светложути мали кристали слабог
карактеристичног мириса

Идентификација
А. Растворљивост
Б. Позитивно испитивање
за натријум и за сулфат

1 g се раствара у 10 ml воде дајући опалесцентан
раствор
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АМОНИЈУМ-ХЛОРИД
Синоними

Амонијум муријат, амонијачна со, INS No. 510

Дефиниција
Хемијско име

Амонијум-хлорид

C.A.S. број

12125-02-9

Хемијска формула

NH4Cl

Молекулска маса

53,50

Одређивање

Најмање 99,0% у односу на осушену супстанцу

Особине

Безбојни кристали или бео, фин или груб, кристалан
хигроскопан прашак

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води, слабо растворљив у етанолу

Б. рН

4,5 – 6,0 (1:20 раствор)
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В. Позитивна испитивања
за амонијум и за
хлорид
Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2% (изнад силика гела, 4 h)

Сулфатни остатак

Највише 0,5%

Олово

Највише 2 mg/kg

ДИАМОНИЈУМ-ХИДРОГЕНФОСФАТ
Синоними

Двобазни амонијум-фосфат, диамонијум-фосфат, INS
No. 342(ii)

Дефиниција

Остатак после жарења

Највише 0,1%

Тешки метали

Највише 10 mg/kg (као олово)

Калцијум

Позитивно испитивање

Хлорид

Највише 0,005%

Сулфат

Највише 0,006%

Олово

Највише 10 mg/kg

Тешки метали

Највише 0,002% (као олово)

МАГНЕЗИЈУМ-СУЛФАТ
Синоними

INS No. 518

Дефиниција

Комерцијална супстанца може да буде монохидрат,
хептахидрат, или тзв. осушени облик који садржи око
2,3 молекула хидратисане воде

Хемијско име

Магнезијум-сулфат

C.A.S. број

7487-88-9
MgSO4 . xH2O

Хемијска имена

Диамонијум-хидрогенфосфат, диамонијумхидрогентетраоксофосфат, диамонијумхидрогенортофосфат

C.A.S. број

7783-54-0

Хемијска формула

(NH4)2HPO4

Хемијска формула

Одређивање

Најмање 96,0%

Одређивање

Особине

Бели кристали или кристалан прашак

Молекулска маса

132,06

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води

Б. рН

7,6 – 8,4 (1:100 раствор)

В. Позитивна испитивања
за амонијум и за фосфат

Молекулска маса
Особине

120,36 (анхидрован)
Најмање 99,5% MgSO4 после жарења

Безбојни кристали или зрнаст кристалан прашак, без
мириса

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води, споро растворљив у глицеролу,
слабо растворљив у етанолу

В. Позитивна испитивања
за магнезијум и за
сулфат

Чистоћа
Флуорид

Највише 10 mg/kg

Чистоћа

Арсен

Највише 3 mg/kg

Губитак жарењем

Олово

Највише 4 mg/kg

13,0% – 16,0% за монохидрат
22,0% - 28,0% за осушени облик
40,0% - 52,0% за хептахидрат

Селен

Највише 0,003%

Олово

Највише 2 mg/kg

АМОНИЈУМ-ДИХИДРОГЕНФОСФАТ
Синоними

Монобазни амонијум-фосфат, моноамонијум-фосфат,
кисели амонијум-фосфат, примарни амонијум-фосфат,
INS No. 342(i)

ЦИНК-СУЛФАТ
Дефиниција

Амонијум-дихидрогенфосфат, амонијумдихидрогентетраоксофосфат, моноамонијуммонофосфат, амонијум-дихидрогенортофосфат

Комерцијална супстанца може да буде монохидрат или
хептахидрат

Хемијско име

Цинк-сулфат

C.A.S. број

7722-76-1

C.A.S. број

7733-02-0

Хемијска формула

NH4H2PO4

Хемијска формула

Дефиниција
Хемијска имена

Молекулска маса

115,03

Одређивање

Најмање 96,0%

Особине

Безбојни или бели кристали или кристалан прашак
или зрнца

161,45 (анхидрован)

Одређивање

Монохидрат: најмање 98,0% ZnSO4 . H2O
Хептахидрат: најмање 99,0% ZnSO4 . 7H2O

Особине

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води

Б. рН

4,3 – 5,0 (1:100 раствор)

В. Позитивна испитивања
за амонијум и за
фосфат

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води, нерастворљив у етанолу

Чистоћа

Флуорид

Највише 10 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 4 mg/kg

ИНОЗИТОЛ
Дефиниција
Хемијско име

1,2,3,4,5,6-циклохексанхексол

C.A.S. број

87-89-8

Хемијска формула

C12H12O6
180,16

Одређивање

Најмање 97,0% у односу на осушену супстанцу

Особине

Бели кристали или кристалан прашак, без мириса,
слатког укуса

Идентификација
А. Бојена реакција

Безбојне транспарентне призме, иглице или зрнаст
кристалан прашак, без мириса. Монохидрат губи
воду на температури изнад 238ºC, хептахидрат
ефлоресцира на сувом ваздуху на собној температури.

В. Позитивна испитивања
за цинк и за сулфат

Чистоћа

Молекулска маса

ZnSO4 . xH2O

Молекулска маса

Дода се 6 ml азотне киселине на 1 ml 1:50 раствора
узорка и у порцеланској посуди за упаравање упари до
сува на воденом купатилу. Остатак се раствори у 1 ml
воде, дода се 0,5 ml 1:10 раствора стронцијум-ацетата
и поново упари до сува. Настаје љубичаста боја.

Киселост

Позитивно испитивање

Алкални и земноалкални
метали

Највише 0,5%

Селен

Највише 0,003%

Кадмијум

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 5 mg/kg

Олово

Највише 10 mg/kg

ОКСИСТЕАРИН
Синоними

INS No. 387

Дефиниција

Мешавина глицерида делимично оксидисане
стеаринске и других масних киселина добијена
загревањем хидрогенизованих биљних уља под
контролисаним условима

Особине

Браон до светлобраон масна воскаста маса

Идентификација
А. Растворљивост
Индекс рефракције

1,465 – 1,467 на 48 ºC према следећој процедури:
Узорак се истопи, профилтрира кроз филтер папир и
одреди се индекс рефракције на 48 ºC

Киселински број

Највише 15

Чистоћа
Температура топљења

224 ºC – 227 ºC

Губитак сушењем

Највише 0,5%

Растворљив у етру и хексану

Чистоћа
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Хидроксилни број

30 - 45

Нерастворљиве материје

Без суспендованих материја

Јодни број

Највише 15

Неиспарљив остатак

Највише 0,1%

Сапонификациони број

225 - 240

Укупна киселост

Највише 0,05% (као сирћетна киселина)

Неосапуњиве материје

Највише 0,8%

Алдехиди

Позитивно испитивање

Олово

Највише 2 mg/kg
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ГИБЕРЕЛИНСКА КИСЕЛИНА
Дефиниција

АМОНИЈУМ-ХЛОРИД
Синоними

Амонијачна со, амонијум муријат, INS No. 510

Хемијско име
Хемијска формула

Дефиниција

Гиберелинска киселина
C19H22О6

Хемијско име

Амонијум-хлорид

Молекулска маса

346,38

C.A.S. број

12125-02-9

Одређивање

Најмање 90,0% у односу на осушену супстанцу

Хемијска формула

NH4Cl

Особине

Бео до светложут кристалан прашак без мириса, или
скоро без мириса

Одређивање

Најмање 99,0% у односу на осушену супстанцу

Идентификација

Особине

Безбојни кристали или бео фин или груб кристалан
прашак, прилично хигроскопан

Молекулска маса

53,50

Идентификација
А. Растворљивост

Слабо растворљив у води, растворљив у алкохолу и
ацетону

Б. Бојена рекција

Раствори се неколико mg узорка у 2 ml сумпорне
киселине. Раствор је црвенкаст са зеленом
флуоресценцијом.

В. Температура топљења

Око 234 ºC

Растворљив у води, слабо растворљив у етанолу

В. Позитивна испитивања
за амонијум и за хлорид

Чистоћа

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2,0% (4 h изнад силикагела)

Сулфатни остатак

Највише 0,5%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Губитак сушењем

Дефиниција
Хемијска имена

Водоник-пероксид

C.A.S. број

7722-84-1

Хемијска формула

H2O2

Између +75,0о и +90,0о

Олово

Највише 10 mg/kg

Тешки метали

Највише 0,002%

Синоними

Натријумова со хлоритне киселине

Дефиниција

Натријум-хлорит се производи прво редукцијом,
хемијски или
електрохемијски, натријум-хлората, у присуству
хлороводоничне киселине киселине, при чему
настаје хлор-диоксид. Хлор-диоксид се затим
редукује водоник-пероксидом у раствору натријумхидроксида да би се добио раствор који садржи 30
до 50 % натријум-хлорита, који се може осушити да
би се добила чврста супстанца са око 80% натријумхлорита.
Алтернативно, хлор диоксид се може добити
реакцијом
Натријум-хлората, водоник-пероксида и сумпорне
киселине. Хлор-диоксид се затим редукује водоникпероксидом у раствору натријум-хидроксида да
се добије раствор натријум-хлорита, који се може
неутралисати сумпорном киселином. Добијени
раствор се може осушити до чврсте супстанце и
садржај натријум-хлорита се може подесити на око
80% додавањем натријум-хлорида, натријум-сулфата
или натријум- карбоната.
Натријум-хлорит је у промету као чврсти или водени
раствор.

Хемијска формула

NaClO2

34,01

Одређивање

Одговара деларисаном садржају, обично 30% - 50%

Особине

Безбојна, транспарентна течност, без мириса или
скоро без мириса, садржи додате стабилизаторе који
чине неиспарљив остатак
Упозорење: јако оксидационо средство, избегавати
контакт са очима и кожом

Идентификација
А. Растворљивост

Меша се са водом

Б. Позитивно испитивање
за пероксид

7,6 – 8,4 (1:100 раствор)

В. Киселост

Кисела реакција (лакмус папир)

Чистоћа
Неиспарљив остатак

Највише 60 mg/kg

Киселост

Највише 0,03% (као сумпорна киселина)
Разблажи се 10 g узорка са 90 ml воде која не садржи
угљен-диоксид, дода метил црвено ТР и титрира
0,02 М натријум-хидроксидом. Утрошак натријумхидроксида није више од 3 ml већи од утрошка за
титрацију 90 ml воде коришћене за разблаживање
узорка.

Гвожђе

Највише 0,5 mg/kg

Калај

Највише 10 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Тешки метали

Највише 10 mg/kg

ПРОПИЛЕН-ОКСИД

C.A.S. број

Хемијска имена

Пропилен-оксид, 1,2-епоксипропан

C.A.S. број

75-56-9
C3H6O

Молекулска маса

58,08

Одређивање

Најмање 99,0%

Особине

Безбојна течност слаткастог укуса

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води, меша се са етанолом и етром

Б. IR спектар

Карактеристичан за једињење

Чистоћа
Вода

Највише о,1% (Karl Fischer-ова метода)

Опсег дестилације

32 ºC – 37 ºC (на 760 mm Hg)

7758-19-2

Молекулска маса

90,44

Одређивање

76-88%

Особине

Бели кристални прашак. Раствори могу да буду од
безбојне до зеленкасто жуте боје.

Идентификација
А. Растворљивост

Растворљив у води, слабо нерастворљив у поларним
растварачима и нерастворљив у неполарним
растварачима

Б. Хлорит

Додати 2 g узорка у ерленмајер од 250 ml и додати 50 g
дејонизоване воде да се раствори. Додати 10 ml 1.0
N хлороводоничне киселине и мућкати на вортексу
док не појасве жуте боје. Додати 2 g калијум-јодида и
мућкати на вортексу да се раствори. Раствор постаје
браон и формира се сиви талог.

Дефиниција

Хемијска формула

Највише 3%

Специфична ротација

НАТРИЈУМ-ХЛОРИТ

ВОДОНИК-ПЕРОКСИД

Молекулска маса

А. Растворљивост

В. Позитивно испитивање
за натријум
Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 6% (105°, 24 h, 5 g узорка)

Натријум-карбонат

Највише 8% изражено на осушену супстанцу

Натријум-хидроксид

Највише 3% изражено на осушену супстанцу

Натријум-сулфат

Највише 5% изражено на осушену супстанцу

Натријум-хлорат

Највише 4% изражено на осушену супстанцу

Натријум-хлорид

Највише 19% изражено на осушену супстанцу

Олово

Највише 10 mg/kg изражено на осушену супстанцу
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ЕТИЛ ЛАУРОИЛ АРГИНАТ
Синоними

Етил естар лаурил аргината; лаурамид аргинин етил
естар, ЛАЕ; INS No. 243

Дефиниција

Етил лауроил аргинат се синтетише естерификовањем
аргинина са етанолом, након чега следи реакција естра
са лауроил-хлоридом. Добијени етил лауроил аргинат
се добија као хидрохлорид со, која се филтрира и
осуши.

Хемијска имена

Етил-Nα-додеканоил-L-аргинат . HCl

Хемијска формула

C20H41N4O3Cl

C.A.S. број

60372-77-2

Молекулска маса

421,02

Одређивање

85-95%

Особине

Бели прашак.

Идентификација
A. pH

3,0-5,0 (1% раствор)

Б. Растворљивост

Лако растворљив у води, етанолу, пропиленгликолу и
глицеролу

В. Хроматографија

Ретенцион време главног пика на HPLC хроматограму
је око 4,3 min

Чистоћа
Укупан пепео

Највише 2% (700°)

Вода

Највише 5%

Nα-лауроил-L-аргинат

Највише 3%

Етил-лаурат

Највише 3%

L-аргинат . HCl

Највише 1%

Етил-аргинат . 2HCl

Највише 1%

Олово

Највише 1 mg/kg
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На основу члана 69. став 2. Закона о безбедности хране
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19),
Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К
о утврђивању Програма мониторинга безбедности
хране за 2022. годину
Члан 1.
Овим правилником утврђује се Програм мониторинга безбедности хране за 2022. годину (у даљем тексту: Програм мониторинга), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) надлежни орган јесте министарство надлежно за послове
здравља;
2) овлашћена, односно службена лабораторија јесте лабораторија овлашћена од стране министарства надлежног за послове
здравља за обављање испитивања службених узорака;
3) опасност јесте биолошки, хемијски или физички чинилац
у храни или стање хране, који могу потенцијално да изазову штетно дејство на здравље;
4) контаминенти јесу хемијске супстанце које нису намерно додате храни, али могу бити присутне као резултат различитих
фаза њене производње, паковања, транспорта или држања, као и
пореклом из животне средине;
5) микробиолошки критеријум јесте критеријум на основу
кога се дефинише прихватљивост производа, производне партије
(шарже, серије или лота производа) или производног процеса, заснован на одсуству, присуству или броју микроорганизама, односно на количини њихових токсина или метаболита, по јединици
масе, запремине, површине или производне партије;
6) узорковање јесте узимање хране, како би се путем испитивања утврдила усаглашеност са прописима којимa се уређује
безбедност хране;
7) узорак хране јесте једна или више јединица производа или
део предмета испитивања, одабран на различите начине из скупа

или већег дела скупа, који је намењен да обезбеди информацију
о одређеној особини тог производа или предмета испитивања, а
на основу које ће се донети одлука о том производу или предмету
испитивања или о његовом производном процесу;
8) производна партија (серија, лот или шаржа) је идентификована количина хране за коју је утврђено да поседује заједничке
особине као што је порекло, врста, начин паковања, субјекат који
пакује производе, пошиљалац или означавање, а који су произведени при непрекинутој производњи и збирном складиштењу под
идентичним условима и на одређеном месту у току једног производног периодa;
9) паковање јесте производ тако упакован да му се означени
састав и количина не могу променити без отварања или при отварању, видно и трајно оштети амбалажу.
Члан 3.
Мониторинг из члана 1. овог правилника обухвата храну и то:
1) нову храну,
2) храну за специфичне популационе групе (храна за одојчад
и малу децу, храна за посебне медицинске намене, замене за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење),
3) додатке исхрани (дијететски суплементи),
4) храну са измењеним нутритивним саставом (храна за особе интолерантне на глутен, замене за со за људску исхрану, храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са
хранљивим или физиолошким ефектом и др.),
5) со за исхрану људи и производњу хране,
6) прехрамбене адитиве,
7) прехрамбене ароме,
8) воду за пиће у оригиналној амбалажи (природне минералне, изворске и стоне воде).
Члан 4.
Мониторинг из члана 1. овог правилника обухвата храну која
је произведена на територији Републике Србије и храну која је
увезена на територију Републике Србије, и то у објектима:
1) за производњу хране,
2) за промет хране на велико,
3) за промет хране на мало.
Члан 5.
Програм мониторинга припрема се на основу анализе ризика
узимајући у обзир следеће елементе:
1) постојећег стања у систему безбедности хране, укључујући и податке о небезбедној храни на локалном тржишту, у региону
и из увоза;
2) података о производњи и потрошњи хране;
3) података о раније утврђеним неусаглашеностима током
службених контрола хране;
4) информације из Система за брзо обавештавање и узбуњивање за храну (Rapid alert system for food and feed/RASFF) и Међународне мреже органа надлежних за храну (International Food
Safety Authorities Network/INFOSAN).
Члан 6.
Програм мониторинга спроводи се у циљу:
1) утврђивања нивоа контаминената и учесталости појаве
микроорганизама и осталих штетних материја у храни;
2) прикупљања података из мониторинга који се користе за
анализу ризика, за поједине врсте хране и на тај начин доприносе
повећању заштите здравља и других интереса потрошача;
3) провере важећих стандарда и максимално дозвољених количина прописаних за поједине врсте хране.
Члан 7.
Програм мониторинга садржи:
1) потребна средства за финансирање Програма мониторинга;
2) мере које ће се предузети у случају присуства физичких,
хемијских и биолошких контаминената и других неусаглашености;
3) структуру органа и организација за спровођење програма;
4) друге параметре од значаја за спровођење Програма мониторинга, и то:
(1) План мониторинга, којим се одређује врста анализа на
основу процењене опасности, врста хране која ће се анализирати и
укупан број узорака,
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(2) узимање, обележавање, чување и транспорт узорака,
(3) испитивање узорака у лабораторији,
(4) начин извештавања.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-365/2021-22
У Београду, 25. јануара 2022. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.
ПРОГРАМ
МОНИТОРИНГА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
I. Потребна средства за финансирање Програма мониторинга
За спровођење Програма мониторинга средства су обезбеђена у буџету Републике Србије за 2022. годину, на разделу 27 – Министарство
здравља, Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства, Програмска активност 0003 – Санитарни надзор, економска класификација
424 – Специјализоване услуге, у износу од 100.000.000 динара, од чега за Програм мониторинга хране у износу од 60.000.000. динара.
II. Мере које ће се предузети у случају присуства физичких, хемијских и биолошких контаминената и других неусаглашености
У случају да се утврди присуство физичких, хемијских и биолошких контаминената, односно неусаглашености са прописаним
вредностима и других неусаглашености, надлежни орган спроводи и то:
1) активности како би се осигурало да субјекат у пословању храном исправи недостатак, узимајући у обзир природу неусаглашености и претходне случајеве неусаглашености истог субјекта у пословању;
2) мере, укључујући узимање службеног узорка, за које се сматра да су потребне како би се осигурала безбедност хране или усаглашеност са прописима о предметима опште употребе;
3) забрану промета;
4) мере којима се привремено забрањује употреба објекта, просторија, опреме на одређени временски период;
5) друге мере и предузимају друге одговарајуће радње.
III. Структура органа и организација за спровођење програма
Програм мониторинга спроводи министарство надлежно за послове здравља преко института и завода за јавно здравље у сарадњи
са санитарном инспекцијом. Лабораторијска испитивања из Програма мониторинга врше овлашћене лабораторије института и завода за
јавно здравље.
IV. Други параметри од значаја за спровођење Програма мониторинга
1. План мониторинга
План мониторинга којим се одређује врста анализа, врста хране која ће се анализирати, број узорака који ће се користити приликом
анализе дат је у Табели 1 – План мониторинга хране за 2022. годину.
Табела 1.

План мониторинга хране за 2022. годину
Редни
број

Предмет
испитивања

Опасност

Место узорковања

Укупан
број
узорака

Динамика узорковања по
кварталима (К)
у 2022. години
1.К
2.К
3.К
4.К

Напомене

Храна за специфичне популационе групе
1

Почетне формуле
за одојчад

Одступање од основног састава у
погледу макро- и микронутријената,
неправилности у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, одступање од
максимално дозвољених количина
средстава за заштиту биља, глутен,
неодговарајућа сензорска својства,
микробиолошка неисправност

Малопродајни
објекат 1,2

212

Храна за специфичне популационе групе

0

106

106

0

Параметри испитивања су: провера
декларације; садржај масти,
беланчевина, угљених хидрата;
енергетска вредност; садржај
натријума, калијума, хлорида,
калцијума, фосфора, магнезијума,
гвожђа, цинка, бакра, селена, мангана;
садржај витамина А, Д, тиамина,
рибофлавина, ниацина, пантотенске
киселине, витамина Б6, Ц, Е;
садржај глутена; резидуе пестицида
(Дисулфотон, Фенсулфотион, Фентин,
Халоксифоп, Хептахлор и трансхептахлор-епоксид, Хексахлорбензен,
Нитрофен, Ометоат, Тербуфос, Алдрин
и диелдрин, Ендрин, Кадузафос,
Метил-С-деметон/- сулфон/-окси
деметон, Етопрофос, Фипронил,
Пропинеб/пропилентиоуреа), осталих
пестицида; садржај олова, кадмијума,
живе, арсена; садржај афлатоксина
М1; сензорска својства; Salmonella spp;
Listeria monocytogenes; Enterobacter
sakazakii
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Редни
број
2

Број 18
Предмет
испитивања
Прелазне формуле
за одојчад

11. фебруар 2022.
Опасност
Одступање од основног састава у
погледу макро- и микронутријената,
неправилности у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, одступање од
максимално дозвољених количина
средстава за заштиту биља, глутен,
неодговарајућа сензорска својства,
микробиолошка неисправност

Место узорковања

Укупан
број
узорака

Динамика узорковања по
кварталима (К)
у 2022. години
1.К
2.К
3.К
4.К

0

Параметри испитивања су: провера
декларације; садржај масти,
беланчевина, угљених хидрата;
енергетска вредност; садржај
натријума, калијума, хлорида,
калцијума, фосфора, магнезијума,
гвожђа, цинка, бакра, селена, мангана;
садржај витамина А, Д, тиамина,
рибофлавина, ниацина, пантотенске
киселине, витамина Б6, Ц, Е;
садржај глутена; резидуе пестицида
(Дисулфотон, Фенсулфотион, Фентин,
Халоксифоп, Хептахлор и трансхептахлор-епоксид, Хексахлорбензен,
Нитрофен, Ометоат, Тербуфос, Алдрин
и диелдрин, Ендрин, Кадузафос,
Метил-С-деметон/- сулфон/-окси
деметон, Етопрофос, Фипронил,
Пропинеб/пропилентиоуреа), осталих
пестицида; садржај олова, кадмијума,
живе, арсена; садржај афлатоксина
М1; сензорска својства; Salmonella spp;
Listeria monocytogenes

0

Параметри испитивања су: провера
декларације; садржај масти,
беланчевина, угљених хидрата,
шећера; енергетска вредност; садржај
натријума, калијума, магнезијума,
гвожђа, цинка, бакра; садржај
витамина А, Д, тиамина, рибофлавина,
ниацина, пантотенске киселине, Б6,
Ц, Е; садржај глутена; садржај олова,
кадмијума, живе, арсена; садржај
нитрата, нитрита, афлатоксина
Б1, охратоксина А, патулина,
деоксиниваленола, зеараленона,
фумонизина; сензорска својства;
Salmonella spp; Сулфиторедукујуће
клостридије

0

Параметри испитивања су: провера
декларације; садржај масти,
беланчевина, угљених хидрата,
шећера; енергетска вредност; садржај
натријума, калцијума, магнезијума,
гвожђа, цинка, бакра; садржај витамина
А, Д, тиамина, рибофлавина, ниацина,
пантотенске киселине, витамина Б6,
Ц, Е;
садржај глутена; садржај олова,
кадмијума, живе, арсена; садржај
нитрата, нитрита, афлатоксина
Б1, охратоксина А, патулина,
деоксиниваленола, зеараленона,
фумонизина; сензорска својства;
Salmonella spp; Listeria monocytogenes;
Сулфиторедукујуће клостридије

20

Параметри испитивања су: провера
декларације; садржај масти,
беланчевина, угљених хидрата;
енергетска вредност; садржај
натријума, калијума, хлорида,
калцијума, фосфора, магнезијума,
гвожђа, цинка, бакра, селена, мангана;
садржај витамина А, Д, тиамина,
рибофлавина, ниацина, пантотенске
киселине, витамина Б6, Ц, Е; садржај
олова, кадмијума, живе, арсена;
концентрација афлатоксина М1;
сензорска својства; Salmonella spp;
Listeria monocytogenes; Enterobacter
sakazakii

100

Параметри испитивања су: провера
декларације; сензорска својства;
резидуе органофосфорних,
органохлорних пестицида, триазина,
осталих пестицида; садржај олова,
кадмијума, живе, арсена; концентрације
нитрата, нитрита, афлатоксина Б1,
охратоксина А, деоксиниваленола,
зеараленона; Salmonella spp.

Малопродајни
објекат 1,2

100

0

50

50

Напомене

Храна за специфичне популационе групе
3а

3б

Храна за одојчад
и малу децу
(прерађене
намирнице на бази
жита)

Одступање од основног састава у
погледу макро- и микронутријената,
неправилности у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, глутен,
неодговарајућа сензорска својства,
микробиолошка неисправност

Малопродајни
објекат 1,2

150

0

75

75

Храна за специфичне популационе групе
Храна за одојчад
и малу децу
(остале прерађене
намиринице)

Одступање од основног састава у
погледу макро- и микронутријената,
неправилности у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, глутен,
неодговарајућа сензорска својства,
микробиолошка неисправност

Малопродајни
објекат 1,2

150

0

75

75

Храна за специфичне популационе групе
4

Храна за посебне
медицинске
намене
(нутритивно
потпуна)

Одступање од основног састава у
погледу макро- и микронутријената,
неправилности у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, неодговарајућа
сензорска својства, микробиолошка
неисправност

Малопродајни
објекат 1,2

20

0

0

0

Храна са измењеним нутритивним саставом
5

Храна за особе
интолерантне на
глутен

Садржај глутена, неправилности
у декларацији, одступање
од максимално дозвољених
количина средстава за заштиту
биља, одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, неодговарајућа
сензорска својства, микробиолошка
неисправност

Малопродајни
објекат 1,2
100

0

0

0
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број

Предмет
испитивања
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Опасност

Место узорковања

Укупан
број
узорака

Динамика узорковања по
кварталима (К)
у 2022. години
1.К
2.К
3.К
4.К

129

Напомене

Додаци исхрани (дијететски суплементи)
6а

Додаци исхрани
(дијететски
суплементи)
витаминскоминералног
састава

Одступање од састава у односу на
хранљиве или физиолошки активне
компоненте,
неправилности у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, неодговарајућа
сензорска својства, микробиолошка
неисправност

Малопродајни
објекат 1,2
400

100

100

100

100

Параметри испитивања су: провера
декларације; сензорска својства;
садржај декларисаних физиолошки
активних компоненти; садржај олова,
кадмијума, живе; Salmonella spp.

Додаци исхрани (дијететски суплементи)
6б

Додаци исхрани
(дијететски
суплементи) у
чији састав улазе
сировине биљног
и животињског
порекла

Неправилности у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, одступање од
максимално дозвољених количина
средстава за заштиту биља,
неодговарајућа сензорска својства,
микробиолошка неисправност

Малопродајни
објекат 1,2
200

100

0

0

100

Параметри испитивања су: провера
декларације; сензорска својства;
резидуе органофосфорних,
органохлорних пестицида, триазина,
осталих пестицида; садржај олова,
кадмијума, живе; Salmonella spp;
Bacillus cereus

Со за исхрану људи и производњу хране
7

Со за исхрану
људи и
производњу хране

Одступање од основног састава,
Малопродајни
одступање од прописаног садржаја
објекат 1,2
калијум јодида/јодата, неправилности
у декларацији, неодговарајућа
сензорска својства

600

150

150

150

150

Параметри испитивања су: провера
декларације; сензорска својства;
садржај натријум хлорида, калијум
јодида/јодата; pH вредност

Прехрамбени адитиви
8

Прехрамбени
адитиви

Одступање од спецификације,
неправилности у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, неодговарајућа
сензорска својства, микробиолошка
неисправност

Малопродајни
објекат 1,2

Одступање од спецификације,
неправилности у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, микробиолошка
неисправност

Малопродајни
објекат 1,2

Одступање од основног састава
у погледу макронутријената,
неправилност у декларацији,
одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, неодговарајућа
сензорска својства, микробиолошка
неисправност

Малопродајни
објекат 1,2

200

100

0

0

100

Параметри испитивања су: провера
декларације; сензорска својства;
садржај олова, кадмијума, живе,
арсена; остатак после жарења,
индекс рефракције, садржај адитива /
идентификација, губитак сушењем,
релативна густина

50

Параметри испитивања су: провера
декларације; сензорска својства;
садржај олова, кадмијума, живе,
арсена; остатак после жарења, индекс
рефракције, губитак сушењем,
релативна густина

5

Параметри испитивања су: провера
декларације; садржај масти,
беланчевина, угљених хидрата;
енергетска вредност; садржај дијетних
влакана; садржај олова, кадмијума;
концентрација микотоксина по врсти
намирнице; Salmonella spp; Listeria
monocytogenes

0

Садржај арсена, кадмијума, никла,
живе; боја, мутноћа, мирис, pH
вредност; садржај флуорида, нитрита,
нитрата, цијанида, бисфенола А,
фталата; Аеробне мезофилне бактерије
на 36 0Ц; Аеробне мезофилне
бактерије на 220Ц; Колиформне
бактерије; Escherichia coli; Стрептокок
фекалног порекла; Сулфиторедукујуће
клостридије; Pseudomonas aeruginosa

Прехрамбене ароме
9

Прехрамбене
ароме

50

0

0

0

Нова храна
10

11

Нова храна

0

0

0

Вода за пиће у оригиналној амбалажи (природна минерална, природна изворска и стона вода)
Вода за пиће
у оригиналној
амбалажи
(природна
минерална,
природна изворска
и стона вода)

1
2

5

Неодговарајућа физичко-хемијска
својства, одступање од максимално
дозвољених концентрација
контаминената, микробиолошка
неисправност

Малопродајни
објекат 1,2

300

0

150

150

Из малопродајног објекта се за потребе мониторинга може узорковати и храна увозног порекла и храна домаће производње;
Уколико се на територији области/округа на којој се спроводи мониторинг обавља производња ове хране, узорци се за потребе мониторинга могу узимати и из производње.
Oднос између броја узорака узетих из промета и узетих из производње износи 80% према 20%, где је применљиво.
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2. Услови и начин узимања и чувања узорка, лабораторијске
методе и начин извештавања
2.1. Одређивање броја узорака, врсте испитивања и начина
извештавања
Број узорака и врсту испитивања на нивоу управног округа,
одређује надлежни орган у складу са Табелом 1. овог програма.
Извештај о спровођењу Плана мониторинга доставља се надлежном органу на кварталном нивоу у форми збирне табеле чија је
садржина дата у Табели 2 – Извештај о спровођењу Плана мониторинга.
2.2. Поступак за узимање узорака
Узимање узорака хране за потребе спровођења мониторинга
обавља санитарна инспекција у сарадњи са овлашћеним лабораторијама института/завода за јавно здравље за испитивање узорака у
оквиру мониторинга хране. Службени узорак узима се у складу са
условима који су прописани у овом одељку. У случају да се утврди присуство микробиолошких, хемијских и биолошких опасности, спроводи се службена контрола. Узорци за микробиолошка
испитивања узимају се асептично помоћу стерилног прибора, у
стерилне посуде/стерилне кесе, водећи рачуна да не дође до контаминације узорка из околине и/или са површине амбалаже. Узорци
за хемијска испитивања пакују се у паковања која су хемијски неутрална.
2.3. Обележавање узорака
Храна узоркована у мониторингу се обележава одговарајућом ознаком и доставља институту/заводу за јавно здравље на
анализу, уз записник о узорковању чија је садржина наведена у Записнику о узимању узорака хране.
У институту/заводу за јавно здравље се приликом пријема
узорка за анализе попуњава записник о пријему узорка, чија је садржина дата у Попуњеном записнику о пријему узорка доставља
се санитарном инспектору који је спровео узорковање.
2.4. Чување и транспорт свих врста узорака
Чување и транспорт узорака до почетка лабораторијских
испитивања треба да буде такав да не дође до промена интегритета узорка, контаминације узорка, промене његових сензорских карактеристика. Храна се након узорковања мора допремити у институт/завод за јавно здравље у периоду не дужем од 24
часа од тренутка узимања. Узорци за микробилошка испитивања
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транспортују се на начин да транспортна посуда и/или возило за
транспорт одржавају температуру хране до +4 °C, односно замрзнутих производа до -18 °C. Узорци за хемијска испитивања се не
замрзавају. Током транспорта и чувања незамрзнутих узорака до
испитивања не сме доћи до замрзавања.
2.5. Узорковање у производњи
Узорковање хране у производњи врши се узимањем узорка
кога чини пет јединица оригинално запаковане хране.
2.6. Узорковање у промету на велико и промету на мало
Узорковање хране у промету на велико и промету на мало
врши се узимањем узорка кога чини једна јединица оригинално
запаковане хране или количина која је потребна за вршење одређених испитивања.
2.7. Испитивање узорака хране
Испитивање узорака хране у оквиру Програма мониторинга
врши се у институтима/заводима за јавно здравље. Резултати испитивања се достављају надлежном органу без одлагања, а најкасније до 14 дана од дана узорковања. У току спровођења Програма
мониторинга методе које се користе за испитивање узорака морају
бити акредитоване и/или валидоване у складу са захтевима прописа којим се уређује здравствена исправност/безбедност предмета
опште употребе.
Институт за јавно здравље Србије је дужан да на основу резултата спроведеног Програма мониторинга, достави Министарству извештај о здравственој исправности хране на територији
Републике Србије са стручном анализом и предлогом мера, најкасније до 31. јула текуће године за првих шест месеци и до 31.
јануара наредне године за претходну годину.
ПРИЛОЗИ:

Табела 2.

Извештај о спровођењу Плана мониторинга хране

Р. бр.
узорка

Назив
и
ПредВрста
адреса
мет
Број
Датум Место
исписубјек- испислуузорко- узоркотивања
та у
тивања
жбених
вања
вања
(опапосло- (врста
узорака
сности)
вању узорка)
храном

Утврђене
неусаглашености

Предузете
мере
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На основу члана 70. став 3. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19),
Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања
Члан 1.
У Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени
гласник РС”, бр. 5/20, 42/20 и 133/20), у Листи помагала, у тачки 3. Посебне врсте помагала и санитарне справе, у делу Санитарне справе, у колони Напомена, код помагала са шифром 147, 150 и 217, речи: „Помагало се издаје за период од три месеца.” замењују се речима:
„Помагало се издаје за период од шест месеци.”.
Помагала са шифром 104 „Спољна портабилна инсулинска пумпа” и шифром 152 „Потрошни материјал за спољну портабилну
инсулинску пумпу”, мењају се и гласе:
„
Индикације

Прописивање

Образац за
прописивање
помагала

2

3

4

5

Спољна
портабилна
инсулинска
пумпа са
директном
комуникацијом
са сензором
за очитавање
континуираног
мерења нивоа
шећера

Осигурано лице
оболело од D.
Mellitus тип I леченог
интензивираном
конвенционалном
терапијом инсулином
(четири и више
доза), које има
незадовољавајућу
гликорегулацију
у периоду од 12
месеци (приложена три
налаза гликозилираног
хемоглобина – HbА1c
који мора бити већи
или једнак 8,5%),
уз медицинску
документацију о
кретању гликемије
о чему осигурано
лице води дневник,
ако постоје услови за
дуготрајну безбедну
примену овог вида
инсулинске терапије.

Шифра Назив помагала

1
104

Осигурано лице
оболело од D.
Mellitus тип I леченог
интензивираном
конвенционалном
терапијом инсулином
(четири и више
доза), које има
незадовољавајућу
гликорегулацију у
периоду од 12 месеци
(приложена три
налаза гликозилираног
хемоглобина – HbА1c
који мора бити већи
или једнак 7,5%) и уз
постојање иницијентне
дијабетесне
нефропатије
(приложен налаз
UEA 30 до 300 mg/24
h) или манифестне
нефропатије
(приложен налаз UEA
већи од 300 mg/24
h), уз медицинску
документацију о
кретању
гликемије о чему
осигурано лице води
дневник, ако постоје
услови за дуготрајну
безбедну примену овог
вида инсулинске
терапије.

Рок трајања најмање
у месецима
II група
преко
18 г

I група
до 18 г
6

Обавеза
враћања Доплата
помагала
7

8

Напомена

9

Помагало према овереном
обрасцу, испоручилац
доставља здравственој
установи терцијарног
нивоа у којој је запослен
специјалиста који је
прописао помагало.

За прво прописивање:
специјалиста интерне медицине
– ендокринолог здравствене
установе терцијарног нивоа
(за одрасле и труднице),
уз прописану медицинску
документацију;
- специјалиста педијатрије
– ендокринолог здравствене
установе терцијарног нивоа
(за осигурано лице до 18
година живота), уз прописану
медицинску документацију;
- мишљење стручне комисије;
- лекарска комисија;
- овера филијале уз реверс;
- провера правилног коришћења
у здравственој установи
терцијарног нивоа где је
тeрапија инсулинском пумпом
прописана и где се започиње
примена ове врсте терапије.

Након постављања
помагала поставља се
и сензор за очитавање
континуираног мерења
нивоа шећера и повезује
са спољном портабилном
инсулинском пумпом
ради директног преноса
података.

Образац
ОПП

-

ДА

ДА

Здравствена установа
одређује специјалисте
који врше обуку и
контролу правилног
коришћења издатог
помагала и води посебну
евиденцију о издатим
спољним портабилним
инсулинским пумпама.
Осигурано лице коме
је право на помагало
признато до 18 године
живота, после навршене
18 године живота
прибавља мишљење
стручне комисије о
неопходности наставка
примене овог вида
инсулинске терапије само
у случају када је раније
додељено помагало
неупотребљиво.
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Осигурано лице
женског пола, оболело
од D. Mellitus тип I
лечено интензивираном
конвенционалном
терапијом инсулином,
које има лошу
гликорегулацију уз
два приложена налаза
гликозилираног
хемоглобина (HbА1с)
који мора бити већи
или једнак 7%, у
преконцепцијском
периоду, док се
трудноћа не оствари,
и за време трудноће,
уз приложен налаз
спец. гинекологије,
ако постоје услови за
дуготрајну безбедну
примену овог вида
инсулинске терапије
Осигурано лице
до 18 год. живота
на интензивираној
терапији
инсулином, које има
незадовољавајућу
гликорегулацију
у периоду од 12
месеци уз најмање
приложена три налаза
гликозилираног
хемоглобина (Hb
А1с) већи или једнак
7,5% из здравствене
установе која
прописује и издаје
медицинско-техничко
помагало, тешко
контролисану шећерну
болест (brittle diabetes)
или понављајуће
кетоацидозе

152

Потрошни
материјал
за спољну
портабилну
инсулинску
пумпу са
директном
комуникацијом
са сензором
за очитавање
континуираног
мерења нивоа
шећера

Осигурано лице које
користи спољну
портабилну инсулинску
пумпу са директном
комуникацијом са
сензором за очитавање
континуираног мерења
нивоа шећера

За прописивање новог
помагала, уз доказ да раније
додељено помагало није
употребљиво:
- специјалиста интерне
медицине – ендокринолог
здравствене установе
терцијарног нивоа (за одрасле и
труднице);
- специјалиста педијатрије
– ендокринолог здравствене
установе терцијарног нивоа (за
осигурано лице до 18 година);
- мишљење стручне комисије о
неопходности наставка примене
овог вида инсулинске терапије;
- овера филијале уз реверс.

Образац
ОПП

За прво прописивање:
- специјалиста интерне
медицине – ендокринолог
здравствене установе
терцијарног нивоа (за одрасле и
труднице);
- специјалиста педијатрије
– ендокринолог здравствене
установе терцијарног нивоа (за
осигурано лице до 18 година
живота),
- лекарска комисија
- овера филијале

Образац
ОПП

За наредна прописивања:
- изабрани лекар уз мишљење
специјалисте интерне медицине
– ендокринолога здравствене
установе терцијарног нивоа (за
одрасле и труднице):
- изабрани лекар уз мишљење
лекара специјалисте педијатрије
– ендокринолога здравствене
установе терцијарног нивоа (за
осигурано лице до 18 година).

-

НЕ

НЕ

Осигурано лице има
право на:
- катетере 10 ком. месечно
- шприцеве 10 ком.
месечно.
Помагало се издаје за
период од шест месеци.

Образац 2

”.
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Члан 2.
После помагала са шифром 152, додају се помагала са шифром 231 „Спољна портабилна инсулинска пумпа без могућности директне комуникације са сензором за очитавање континуираног мерења нивоа шећера” и 232 „Потрошни материјал за спољну портабилну
инсулинску пумпу без могућности директне комуникације са сензором за очитавање континуираног мерења нивоа шећера” која гласе:
„
Индикације

Прописивање

Образац за
прописивање
помагала

2

3

4

5

Спољна
портабилна
инсулинска
пумпа без
могућности
директне
комуникације
са сензором
за очитавање
континуираног
мерења нивоа
шећера

Осигурано лице
оболело од D.
Mellitus тип I леченог
интензивираном
конвенционалном
терапијом инсулином
(четири и више
доза), које има
незадовољавајућу
гликорегулацију
у периоду од 12
месеци (приложена
три налаза
гликозилираног
хемоглобина – HbА1c
који мора бити већи
или једнак 8,5%),
уз медицинску
документацију о
кретању гликемије
о чему осигурано
лице води дневник,
ако постоје услови за
дуготрајну безбедну
примену овог вида
инсулинске терапије.

Шифра Назив помагала
1
231.

За прво прописивање:
специјалиста интерне медицине
– ендокринолог здравствене
установе терцијарног нивоа
(за одрасле и труднице),
уз прописану медицинску
документацију и мишљење
специјалисте интерне медицине
– ендокринолога да осигурано
лице није у могућности да
спроводи терапију спољном
портабилном инсулинском
пумпом са директном
комуникацијом са сензором
за очитавање континуираног
мерења нивоа шећера;
Осигурано лице
- специјалиста педијатрије
оболело од D.
– ендокринолог здравствене
Mellitus тип I леченог установе терцијарног нивоа
нтензивираном
(за осигурано лице до 18
конвенционалном
година живота), уз прописану
терапијом инсулином медицинску документацију и
(четири и више
мишљење специјалисте интерне
доза), које има
медицине – ендокринолога
незадовољавајућу
да осигурано лице није у
гликорегулацију у
могућности да спроводи
периоду од 12 месеци терапију спољном портабилном
(приложена три
инсулинском пумпом са
налаза гликозилираног директном комуникацијом
хемоглобина – HbА1c са сензором за очитавање
који мора бити већи
континуираног мерења нивоа
или једнак 7,5%)
шећера;
и уз постојање
-мишљење стручне комисије;
инципијентне
-лекарска комисија;
дијабетесне
- овера филијале уз реверс;
нефропатије
- провера правилног коришћења
(приложен налаз
у здравственој установи
UEA 30 до 300 mg/24 терцијарног нивоа где је
h) или манифестне
терапија инсулинском пумпом
нефропатије
прописана и где се започиње
(приложен налаз UEA примена ове врсте терапије.
већи од 300 mg/24
h), уз медицинску
документацију о
кретању
гликемије о чему
осигурано лице води
дневник, ако постоје
услови за дуготрајну
безбедну примену
овог вида инсулинске
терапије.

Рок трајања најмање у
месецима
I група
до 18 г
6

II група
преко 18 г

Обавеза
враћања
помагала

Доплата

Напомена

7

8

9

Помагало према
овереном обрасцу,
испоручилац доставља
здравственој установи
терцијарног нивоа
у којој је запослен
специјалиста који је
прописао помагало.

Образац
ОПП

-

ДА

ДА

Здравствена установа
одређује специјалисте
који врше обуку и
контролу правилног
коришћења издатог
помагала и води
посебну евиденцију
о издатим спољним
портабилним
инсулинским пумпама.
Осигурано лице коме
је право на помагало
признато до 18 године
живота, после навршене
18 године живота
прибавља мишљење
стручне комисије
о неопходности
наставка примене
овог вида инсулинске
терапије само у
случају када је раније
додељено помагало
неупотребљиво.

136

Број 18
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Осигурано лице
женског пола,
оболело од D.
Mellitus тип I лечено
интензивираном
конвенционалном
терапијом инсулином,
које има лошу
гликорегулацију уз
два приложена налаза
гликозилираног
хемоглобина (HbА1с)
који мора бити већи
или једнак 7%, у
преконцепцијском
периоду, док се
трудноћа не оствари,
и за време трудноће,
уз приложен налаз
спец. гинекологије,
ако постоје услови за
дуготрајну безбедну
примену овог вида
инсулинске терапије
Осигурано лице
до 18 год. живота
на интезивираној
терапији
инсулином, које има
незадовољавајућу
гликорегулацију
у периоду од 12
месеци уз најмање
приложена три налаза
гликозилираног
хемоглобина (Hb
А1с) већи или
једнак 7,5% из
здравствене установе
која прописује и
издаје медицинскотехничко помагало,
тешко контролисану
шећерну болест
(brittle diabetes)
или понављајуће
кетоацидозе

232

Потрошни
материјал
за спољну
портабилну
инсулинску
пумпу без
могућности
директне
комуникације
са сензором
за очитавање
континуираног
мерења нивоа
шећера

Осигурано лице
које користи
спољну портабилну
инсулинску пумпу без
могућности директне
комуникације са
сензором за очитавање
континуираног
мерења нивоа шећера

За прво прописивање:
- специјалиста интерне
медицине – ендокринолог
здравствене установе
терцијарног нивоа (за одрасле и
труднице);
- специјалиста педијатрије
– ендокринолог здравствене
установе терцијарног нивоа (за
осигурано лице до 18 година
живота),
- лекарска комисија
- овера филијале
За наредна прописивања:
- изабрани лекар уз мишљење
специјалисте интерне медицине
– ендокринолога здравствене
установе терцијарног нивоа (за
одрасле и труднице):
- изабрани лекар уз мишљење
лекара специјалисте педијатрије
– ендокринолога здравствене
установе терцијарног нивоа (за
осигурано лице до 18 година).

Образац
ОПП

-

НЕ

НЕ

Осигурано лице има
право на:
- катетере 10 ком.
месечно
- шприцеве 10 ком.
месечно.
Помагало се издаје за
период од шест месеци.

Образац 2

”.
Члан 3.
У Шифарнику помагала, у тачки 3. Посебне врсте помагала и санитарне справе, у делу Санитарне справе, назив помагала под шифром 104 „Спољна портабилна инсулинска пумпа” и 152 „Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу”, мењају се и
гласе: „104 Спољна портабилна инсулинска пумпа са директном комуникацијом са сензором за очитавање континуираног мерења нивоа
шећера” и „152 Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу са директном комуникацијом са сензором за очитавање
континуираног мерења нивоа шећера”.
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После помагала са шифром 152, додају се помагала са шифром 231 „Спољна портабилна инсулинска пумпа без могућности директне комуникације са сензором за очитавање континуираног мерења нивоа шећера” и 232 „Потрошни материјал за спољну портабилну
инсулинску пумпу без могућности директне комуникације са сензором за очитавање континуираног мерења нивоа шећера” која гласе:
„
Шифра

Шифра дела
помагала или
помагала

Назив помагала

1

2

Технички елементи
Делови

3

Стандард

4.1

4.2

231

Спољна портабилна инсулинска пумпа без могућности директне комуникације са сензором
за очитавање континуираног мерења нивоа шећера

23110

серијски производ

1х1

232

Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу без могућности директне
комуникације са сензором за очитавање континуираног мерења нивоа шећера

23210

катетери – серијски производ

1х10 (месечно)

23220

шприцеви – серијски производ

1х10 (месечно)

”.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-313/2021-05
У Београду, 31. јануара 2022. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

661

662

На основу члана 31. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 25/19),
Министар здравља доноси

На основу члана 96. став 1. Закона о предметима опште употребе („Службени гласник РС”, брoj 25/19),
Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о ближим условима
за обављање здравствене делатности у здравственим
установама и другим облицима здравствене службе

о утврђивању Програма мониторинга здравствене
исправности предмета опште употребе за 2022. годину

Члан 1.
У Правилнику о ближим условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС”, бр. 43/06, 112/09, 50/10,
79/11, 10/12 – др. пропис, 119/12 – др. пропис, 22/13 и 16/18), у
члану 2, после става 2, додаје се став 3. који гласи:
,,Изузетно, број потребних здравствених радника и здравствених сарадника за здравствене установе на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене делатности може се
утврђивати и независно од услова из ст. 1. и 2. овог члана, у случају потребе за додатним кадром за време епидемија и отклањања
последица проузрокованих кризним и ванредним ситуацијама, као
и у случају неповољне старосне структуре запослених.”
Члан 2.
У члану 4. став 1. тачка 7) мења се и гласи:
,,7) у поливалентној патронажи: једну вишу или струковну
медицинску сестру-техничара на 5000 становника;”
Члан 3.
После члана 39. додаје се члан 39а који гласи:
,,Здравствена установа у јавној својини која има више од 250
запослених на неодређено време успоставља посебну функционално независну организациону јединицу за интерну ревизију.
За обављање послова интерне ревизије у здравственој установи у јавној својини која има мање од 250 запослених на неодређено време обезбеђује се један административни радник са
високом школском спремом у оквиру постојећег броја запосленог
немедицинског кадра, који испуњава услове за обављање послова
интерног ревизора, у складу са законом.”
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-23/2022-02
У Београду, 1. фебруара 2022. године
Министар,
Златибор Лончар, с.р.

Члан 1.
Овим правилником утврђује се Програм мониторинга здравствене исправности предмета опште употребе за 2022. годину (у
даљем тексту: Програм мониторинга), који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) надлежни орган јесте министарство надлежно за послове
здравља;
2) овлашћена лабораторија јесте акредитована лабораторија
која има овлашћење Министарства здравља за обављање испитивања здравствене исправности односно безбедности предмета опште употребе за потребе службене контроле;
3) ризик јесте фактор вероватноће штетног утицаја на здравље и озбиљност тог утицаја, као последице постојања опасности;
4) мониторинг јесте систематско спровођење низа планираних активности у систему јавног здравља које се односе на мерење, узимање узорака за испитивање и праћење различитих параметара здравствене исправности, односно безбедности у одређеном
временском интервалу због увида у здравствену исправност, односно безбедност и њиховог могућег штетног утицаја на здравље
људи као и увид у правилну примену прописа из области предмета опште употребе;
5) службена контрола јесте контрола здравствене исправности, односно безбедности предмета опште употребе у свим фазама
производње и промета, инспекцијско узорковање, програм мониторинга, као и надзор над спровођењем унутрашње контроле;
6) неусклађен производ јесте производ који није усаглашен
са захтевима прописа који се на њега односе;
7) опасан производ јесте производ који није безбедан у смислу закона о предметима опште употребе;
8) производ који представља ризик јесте производ који може
штетно да утиче на здравље људи у мери која превазилази оно што
се сматра разумним и прихватљивим, под редовним и разумно
предвидљивим условима коришћења датог производа;
9) производ који представља озбиљан ризик јесте производ
који представља сваки ризик који захтева хитно поступање, укључујући и случајеве када последице нису тренутне;
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10) озбиљан ризик јесте сваки ризик који захтева хитно поступање надлежних органа, укључујући и ризик чије последице
нису тренутне, односно непосредне, а чија се озбиљност процењује нарочито на основу могућих последица по здравље и безбедност потрошача и дугих корисника, као и на основу учесталости
тих последица;
11) службени узорак јесте узорак предмета опште употребе,
узет од стране надлежног инспектора или овлашћеног лица;
12) узорковање јесте узимање предмета опште употребе, како
би се путем испитивања утврдила усаглашеност са прописима којима се уређује здравствена исправност предмета опште употребе;
13) узорак предмета опште употребе јесте једна или више
јединица производа или део предмета испитивања, одабран на
различите начине из скупа или већег дела скупа, који је намењен
да обезбеди информацију о одређеној особини тог производа или
предмета испитивања, а на основу које ће се донети одлука о том
производу или предмету испитивања или о његовом производном
процесу;
14) производна партија (серија, лот или шаржа) је идентификована количина предмета опште употребе за коју је утврђено
да поседује заједничке особине као што је порекло, врста, начин
паковања, субјекат који пакује производе, пошиљалац или означавање, а који су произведени при непрекинутој производњи и
збирном складиштењу под идентичним условима и на одређеном
месту у току једног производног периода;
15) паковање јесте производ тако упакован да му се означени
састав и количина не могу променити без отварања или при отварању, видно и трајно оштети амбалажу;
Члан 3.
Мониторинг из члана 1. овог правилника обухвата предмете
опште употребе и то:
1) материјале и предмете у контакту са храном укључујући
и производе намењене одојчади и деци млађој од три године за
олакшавање храњења и сисања, умиривања и спавања и амбалажу,
2) играчке,
3) козметичке производе,
4) материјале и предмете који при употреби долазе у непосредан контакт са кожом, односно слузокожом било да се нарушава или не нарушава њихов интегритет,
5) детергенте, биоциде и друга средства за општу употребу и
одржавање хигијене,
6) дуван, дуванске производе, прибор за употребу дуванских
производа, електронску цигарету и друге системе за инхалирање
паре са или без никотина.
Члан 4.
Мониторинг из члана 1. овог правилника обухвата предмете опште употребе који су произведени на територији Републике
Србије и предмете опште употребе који су увезени на територију
Републике Србије, и то у објектима за:
1) производњу предмета опште употребе,
2) промет предмета опште употребе на велико,
3) промет предмета опште употребе на мало.
Члан 5.
Програм мониторинга припрема се на основу анализе ризика
узимајући у обзир следеће елементе:
1) постојећег стања у систему здравствене исправности предмета опште употребе, укључујући и податке о здравствено неисправним предметима опште употребе на локалном тржишту, у
региону и из увоза;
2) података о производњи и промету предмета опште употребе;
3) података о раније утврђеним неусаглашеностима током
службених контрола предмета опште употребе;
4) информација из Система брзе размене информација за непрехрамбене производе (Rapid alert system for non-food consumer
products/RAPEX) и из Система за брзо обавештавање и узбуњивање за храну (Rapid alert system for food and feed/RASFF).
Члан 6.
Програм мониторинга спроводи се у циљу:
1) утврђивања нивоа контаминената и учесталости њихове
појаве у предметима опште употребе;
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2) прикупљања података из мониторинга који се користе за
анализу ризика, за поједине врсте предмета опште употребе и на
тај начин доприносе повећању заштите здравља људи и других
интереса потрошача;
3) провере важећих стандарда и максимално дозвољених количина прописаних за поједине врсте предмета опште употребе.
Члан 7.
Програм мониторинга садржи:
1) потребна средства за финансирање Програма мониторинга;
2) мере које ће се предузети у случају присуства физичких,
хемијских и биолошких контаминената и других неусаглашености;
3) структуру органа и организација за спровођење програма;
4) друге параметре од значаја за спровођење Програма мониторинга, и то:
(1) План мониторинга, којим се одређује врста анализа на
основу процењене опасности, врста предмета опште употребе која
ће се анализирати и укупан број узорака,
(2) узимање, обележавање, чување и транспорт узорака,
(3) испитивање узорака у лабораторији,
(4) начин извештавања.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-366/2021-22
У Београду, 25. децембра 2021. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.
ПРОГРАМ
МОНИТОРИНГА ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ
ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
I. Потребна средства за финансирање Програма мониторинга
За спровођење Програма мониторинга средства су обезбеђена у буџету Републике Србије за 2022. годину, на разделу 27 – Министарство здравља, Програм 1801 – Уређење и надзор у области
здравства, Програмска активност 0003 – Санитарни надзор, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од
100.000.000 динара, од чега за Програм мониторинга предмета опште употребе у износу од 30.000.000 динара.
II. Мере које ће се предузети у случају присуства физичких,
хемијских и биолошких контаминената и других
неусаглашености
У случају да се утврди присуство физичких, хемијских и
биолошких контаминената, односно неусаглашености са прописаним вредностима и других неусаглашености, надлежни орган
спроводи и то:
1) активности како би се осигурало да субјекат у пословању
предметима опште употребе исправи недостатак, узимајући у обзир природу неусаглашености и претходне случајеве неусаглашености истог субјекта у пословању;
2) мере, укључујући узимање службеног узорка, за које се
сматра да су потребне како би се осигурала здравствена исправност предмета опште употребе или усаглашеност са прописима о
предметима опште употребе;
3) забране промета;
4) мере којима се привремено забрањује употреба објекта,
просторија, опреме на одређени временски период;
5) друге мере и предузимају друге одговарајуће радње.
III. Структура органа и организација за спровођење програма
Програм мониторинга спроводи министарство надлежно за
послове здравља преко института и завода за јавно здравље у сарадњи са санитарном инспекцијом.
Лабораторијска испитивања из Програма мониторинга врше
овлашћене лабораторије института и завода за јавно здравље.
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IV. Други параметри од значаја за спровођење Програма мониторинга
1. План мониторинга
План мониторинга којим се одређује врста анализа, врста предмета опште употребе која ће се анализирати, број узорака који ће се
користити приликом анализе дат је у Табели 1 – План мониторинга предмета опште употребе за 2022. годину.
Табела 1. План мониторинга предмета опште употребе за 2022. годину
Редни
број

Предмет испитивања

Опасност

Место
узорковања

1.

Материјали и
предмети у контакту
са храном: посуђе,
прибор, уређаји
и амбалажа од
полимерних
материјала

Присуство по
здравље штетних
састојака,
непостојаност
материјала за
предвиђене намене,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

2.

Материјали и
предмети у контакту
са храном:
посуђе и прибор
за једнократну
употребу од папира/
картона превученог
полимерним слојем
или од полимерног
материјала

Присуство по
здравље штетних
састојака,
микробиолошка
неисправност,
непостојаност
материјала за
предвиђене намене,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

3.

Материјали и
предмети у контакту
са храном: посуђе
са премазом од
температурно
постојаних
полимерних
материјала
(„тефлон”)

Присуство по
здравље штетних
састојака,
непостојаност
материјала за
предвиђене намене,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

Промет/
производња

Материјали
и предмети у
контакту са храном:
емајлирано посуђе и
прибор

Присуство по
здравље штетних
састојака,
непостојаност
материјала за
предвиђене намене,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

Промет/
производња

Материјали и
предмети у контакту
са храном: посуђе,
прибор и амбалажа
од карамике,
порцелана и стакла

Присуство по
здравље штетних
састојака,
непостојаност
материјала за
предвиђене намене,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

Материјали и
предмети у контакту
са храном: посуђе,
прибор, уређаји и
амбалажа од метала

Присуство по
здравље штетних
састојака,
непостојаност
материјала за
предвиђене намене,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

Материјали и
предмети у контакту
са храном: посуђе,
прибор и амбалажа
од хартије, дрвета и
текстила

Присуство по
здравље штетних
састојака,
непостојаност
материјала за
предвиђене намене,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

4.

5.

6.

7.

Промет/
производња

Промет/
производња

Промет/
производња

Промет/
производња

Промет/
производња

Укупан
број
узорака

200

60

50

50

240

155

120

Динамика узорковања по кварталу
јануар– април–
јул–
октобар–
март
јун
септембар децембар

50

0

0

50

80

0

0

50

30

0

0

0

80

60

50

0

0

0

80

0

60

Параметри испитивања/
Узорци за анализу

50

Узорци за анализу су: посуђе, прибор и
амбалажа од полиамида („најлона”, кухињски
сетови који се састоје од четке за мазање теста,
кашике, кутлаче и др); посуђе и прибор од
меламин-формалдехидне масе; посуђе, прибор
и амбалажа са слојем од полимерног материјала
или лака који долази у контакт са храном; посуђе
и прибор од поликарбоната; посуђе, прибор и
амбалажа од осталих полимерних материјала.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; укупна
миграција; специфична миграција: баријума,
алуминијума, примарних ароматичних амина,
формалдехида, бисфенола А.

30

Узорци за анализу су: посуђе и прибор за
једнократну употребу од папира/картона
превученог полимерним слојем или од
полимерног материјала.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; укупна
миграција; специфична миграција: баријума,
алуминијума, примарних ароматичних амина,
формалдехида, бисфенола А; коагулазапозитивнe стафилококe; Proteus spp;
сулфиторедукујуће клостридијe, Salmonellaе spp;
Esherichia coli, укупан број микроорганизама.

50

Узорци за анализу су: посуђе са премазом од
температурно постојаног полимерног материјала
(„тефлон”).
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; укупна
миграција; специфична миграција: баријума,
алуминијума, цинка, мангана, примарних
ароматичних амина, формалдехида.

0

Узорци за анализу су: емајлирано посуђе и
прибор.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; растворљиви
емајл; специфична миграција: олова, кадмијума.

80

Узорци за анализу су: посуђе и прибор од
керамике/порцелана (пр. декорисане: шоље,
тањири, кригле, керамички сетови за децу,
чиније); посуђе, прибор и амбалажа од стакла
(пескирано и/или декорисано (пр: чаше са
златним ивицама по ободу, чаше/шоље са
декором 20 mm рачунајући од горње ивице суда).
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; специфична
миграција: олова, кадмијума.

75

Узорци за анализу су: посуђе, прибор, амбалажа
од метала која долази у контакт са храном
(ножеви, виљушке, цедиљке и др.); апарати
са деловима од метала који долазе у контакт
са храном (метлице за миксере, решетке за
роштиљ) и др.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; специфична
миграција: хрома, никла, мангана, олова,
кадмијума.

0

Узорци за анализу су: посуђе, прибор и амбалажа
од хартије, дрвета и текстила: посуђе и прибор
од бамбуса, кесице за чај, натрон вреће и др.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; садржај
суве материје у воденом екстракту; садржај
формалдехида у воденом екстракту; олово;
кадмијум; жива.
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Материјали и
предмети у контакту
са храном: прибор
и амбалажа од
полистирена

Присуство по
здравље штетних
састојака,
непостојаност
материјала за
предвиђене намене,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

Играчке: слим
играчке; масе за
моделовање; сетови
за шминкање

Присуство по
здравље штетних
састојака,
микробиолошка
неисправност,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

Играчке од
полимерних
материјала

Присуство по
здравље штетних
састојака,
неодговарајућа
сензорска својства,
непостојаност
боја, небезбедност,
неправилности у
декларацији.

Играчке од папира,
дрвета, текстила

Присуство по
здравље штетних
састојака,
неодговарајућа
сензорска својства,
непостојаност
боја, небезбедност,
неправилности у
декларацији.

Козметички
производи:
производи за
обликовање, негу,
купање, туширање,
прање коже и косе

Козметички
производи:
производи за
шминкање,
улепшавање

Присуство по
здравље штетних
састојака,
микробиолошка
неисправност,
неодговарајућа
сензорска својства,
одступања од
декларисаног
састава,
неправилности у
декларацији.

Присуство по
здравље штетних
састојака,
микробиолошка
неисправност,
неодговарајућа
сензорска својства,
одступања од
декларисаног
састава,
неправилности у
декларацији.

Промет/
производња

Промет/
производња

Промет/
производња

Промет/
производња

Промет/
производња

Промет/
производња

55

60

358

38

240

130

0

0

89

0

80

0

0

30

90

19

80

50

0

0

90

19

0

40

55

Узорци за анализу су: прибор и амбалажа од
полистирена: прибор за једнократну употребу
(виљушке, кашике, ножеви и чаше); амбалажне
посуде и др.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; укупна
миграција; садржај цинка; садржај стирен
мономера.

30

Узорци за анализу су: дечије играчке: слим
играчке (љигавци); масе за моделовање; сетови
за шминкање за децу; боје за лице за децу и др.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; миграција
елемената према SRPS EN 71-3: олова,
кадмијума, бора, никла, хрома, баријума,
кобалта, алуминијума, арсена, живе, антимона;
број мезофилних аеробних бактерија; број
квасаца и плесни; Pseudomonas aeruginosa;
Candida albicans; Staphylococcus aureus;
Escherichia coli.

89

Узорци за анализу су: играчке од полимерног
материјала. макане и/или савитљиве играчке:
лутке, лопте, играчке у облику животиња,
„светлеће” наруквице, сетови играчака (доктори,
полицајци) и др.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; садржај
фталата: ди-(2 етилхексил) фталат (DEHP),
ди-бутил фталат (DBP), бензилбутил фталат
(BBP), ди-изононил фталат (DINP), ди-n-октил
фталат (DNOP), ди-изодецил фталат (DIDP);
миграција елемената према SRPS EN 71-3:
олова, кадмијума, баријума, арсена, живе.

0

Узорци за анализу су: играчке од папира, дрвета,
текстила и др.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; миграција
формалдехида; миграција елемената према SRPS
EN 71-3: олова, кадмијума, арсена, живе.

80

Узорци за анализу су: производи за обликовање
и негу косе (гелови, уља, лосиони, производи
за моделовање, равнање косе и сл.); производи
за купање, туширање, прање (пр. шампони,
купке, течни сапуни); влажне марамице;
производима у чијем саставу се налази једна
од следећих супстанци: DMDM hydantoin,
imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, sodium
hydroxymethylglycinate, benzylhemiformal,
methenamine, tris(hydroxymethyl) nitromethane
(tris nitro), quaternium-15.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; pH вредност;
садржај конзерванса: парабена (метил-парабен,
етил-парабен, пропил-парабен, бутил-парабен),
2-феноксиетанола, метилхлоризотиазолинона и
метилизотиазолинона, бензоеве киселине и њене
натријумове соли, сорбинске киселина и њене
соли, формалдехида; број мезофилних аеробних
бактерија; број квасаца и плесни; Pseudomonas
aeruginosa; Candida albicans; Staphylococcus
aureus; Escherichia coli.

40

Узорци за анализу су: производи за шминкање:
декоративна козметика, сенке за очи, пудери
енг. "make-up", маскаре, ружеви, сјајеви и други
производи за усне; производи за бојење коже,
боје за привремену тетоважу, серуми за раст
трепавица и др.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; pH вредност;
садржај конзерванса: парабена (метил-парабен,
етил-парабен, пропил-парабен, бутил-парабен),
2-феноксиетанола, метилхлоризотиазолинона
и метилизотиазолинона, бензоеве киселине и
њене натријумове соли, сорбинске киселина и
њене соли; садржај метала: олова, кадмијума,
никла, живе, арсена, антимона; број мезофилних
аеробних бактерија; број квасаца и плесни;
Pseudomonas aeruginosa; Candida albicans;
Staphylococcus aureus; Escherichia coli.

11. фебруар 2022.

Број 18

14.

Козметички
производи:
производи за
оралну хигијену,
укључују производе
за испирање уста,
пасте за зубе и
производе за бељење
и избељивање зуба

Присуство по
здравље штетних
састојака,
микробиолошка
неисправност,
неодговарајућа
сензорска својства,
одступања од
декларисаног
састава,
неправилности у
декларацији.

15.

Козметички
производи:
производи за
избељивање коже;
препарати за
вештачке трепавице,
препарати за
вештачке нокте

Присуство по
здравље штетних
састојака,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

Промет/
производња

Промет/
производња

38

22

0

0

38

0

0

0

141

0

Узорци за анализу су: производи за оралну
хигијену, укључују производе за испирање
уста, пасте за зубе и производе за бељење и
избељивање зуба.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; pH вредност;
садржај водоник-пероксида; садржај флуорида;
број мезофилних аеробних бактерија; број
квасаца и плесни; Pseudomonas aeruginosa;
Candida albicans; Staphylococcus aureus;
Escherichia coli.

22

Узорци за анализу су: креме за избељивање коже;
лепак за вештачке трепавице, лепак за вештачке
нокте.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; pH вредност;
садржај живе; садржај хидрохинона.

0

Узорци за анализу су: козметички производи
који остају дуже на кожи: креме; млека за тело;
гелови за тело (пр. гел за сагоревање масти);
производи против бора и др.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; pH вредност;
садржај конзерванса: парабена (метил-парабен,
етил-парабен, пропил-парабен, бутил-парабен),
2-феноксиетанола, метилхлоризотиазолинона
и метилизотиазолинона; бензоеве киселине и
њене натријумове соли; сорбинске киселине и
њене соли; садржај метала: олова, кадмијума,
никла, живе, арсена; број мезофилних аеробних
бактерија; број квасаца и плесни; Pseudomonas
aeruginosa; Candida albicans; Staphylococcus
aureus; Escherichia coli.

16.

Козметички
производи: креме,
емулзије, лосиони,
гелови и уља за кожу

Присуство по
здравље штетних
састојака,
микробиолошка
неисправност,
неодговарајућа
сензорска својства,
одступања од
декларисаног
састава,
неправилности у
декларацији.

17.

Материјали и
предмети који при
употреби долазе у
непосредан контакт
са кожом, односно
слузокожом:
предмети за
украшавање лица
и тела, пирсинг и
имитација накита

Присуство по
здравље штетних
састојака,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

18.

Материјали и
предмети који при
употреби долазе у
непосредан контакт
са кожом, односно
слузокожом (пелене,
хигијенски улошци,
убруси и др.)

Микробиолошка
неисправност,
неодговарајућа
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

Промет/
производња

145

48

49

48

0

Узорци за анализу су: предмети који при
употреби долазе у непосредан контакт са кожом
и слузокожом; пелене, хигијенски улошци, вата и
папир, марамице, салвете, убруси и др.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; pH вредност
воденог екстракта; укупан број мезофилних
аеробних бактерија; број квасаца и плесни;
коагулаза-позитиванe стафилококe; Pseudomonas
aeruginosa; Proteus spp; Escherichia coli.

19.

Материјали и
предмети који при
употреби долазе у
непосредан контакт
са кожом, односно
слузокожом:
предмети и прибор за
тетоважу

Микробиолошка
неисправност,
неправилности у
декларацији.

Промет/
салони за
тетоважу

38

0

38

0

0

Узорци за анализу су: предмети и прибор за
тетоважу (ножићи, игле и др.).
Параметри испитивања су: провера декларације;
микробиолошки тест стерилности.

20.

Материјали и
предмети који при
употреби долазе у
непосредан контакт
са кожом, односно
слузокожом: боје и
пигменти за тетоважу

0

Узорци за анализу су: боје и пигменти за
тетоважу.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; садржај
метала: олова, кадмијума, никла, баријума,
цинка, кобалта, арсена, живе.

0

Узорци за анализу су: средства за одржавање
чистоће у домаћинству.
Параметри испитивања су: провера декларације;
садржај површински активних материја; садржај
слободних алкалија или слободних киселина.

21.

Детергенти, биоциди
и друга средства за
општу употребу и
одржавање хигијене

Присуство по
здравље штетних
састојака,
неправилности у
декларацији.

Промет/
производња

Промет/
производња

Промет/
салони за
тетоважу

Небезбедно
означавање
специфичности
употребе готовог
Промет/
производа, одступања
производња
од декларисаног
састава,
неправилности у
декларацији.

240

90

38

125

120

0

0

40

0

45

38

45

120

0

0

40

45

Узорци за анализу су: предмети за украшавање
лица и тела, пирсинг и имитација накита.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; садржај
метала: олова, кадмијума; миграција никла (µg/
cm2 недељно).
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22.

Број 18

Дуван и дувански
производи

11. фебруар 2022.
Присуство по
здравље штетних
састојака,
микробиолошка
неисправност,
некарактеристична
сензорска својства,
неправилности у
декларацији.

Промет/
производња

Укупно

40

0

20

20

0

2532

557

762

567

646

Узорци за анализу су: дуван и дувански
производи.
Параметри испитивања су: сензорска
испитивања; провера декларације; садржај
метала: олова, арсена, кадмијума; присуство/
одсуство плесни; оштећења изазвана мољцима
(Ephestia elutella) и жижцима дувана (Lasioderma
serricorne).

Напомене:
– Узорци из групе "Материјали и предмети у контакту са храном" укључују и производе намењене одојчади и деци млађој од три године за олакшавање храњења и сисања, умиривања и спавања и амбалаже;
– За потребе мониторинга се из промета могу узорковати предмети опште употребе увозног порекла и/или предмети опште употребе домаће производње;
– Према месту узорковања, од укупног броја узорака по врсти предмета опште употребе, узорковати: 10% у производњи, 10% у промету на велико и 80% у промету на
мало;
– Уколико се на територији управног округа на којој се спроводи мониторинг не обавља производња група предмета опште употребе наведених у табели 1. узорци се за
потребе мониторинга узимају само из промета на велико и промета на мало.

2. Узимање, обележавање, чување и транспорт узорка

2.5. Узорковање у производњи

2.1. Одређивање броја узорака, врсте испитивања и начина
извештавања

Узорковање предмета опште употребе у производњи врши се
узимањем узорка кога чини пет јединица оригинално запакованих
предмета опште употребе.

Број узорака и врсту испитивања на нивоу управног округа,
одређује надлежни орган у складу са Табелом 1. овог програма.
Извештај о спровођењу Плана мониторинга доставља се надлежном органу на кварталном нивоу у форми збирне табеле чија је
садржина дата у Табели 2 – Извештај о спровођењу Плана мониторинга предмета опште употребе.
2.2. Узимање узорака
Узимање узорака предмета опште употребе за потребе спровођења мониторинга обавља санитарна инспекција у сарадњи са
овлашћеним лабораторијама института/завода за јавно здравље
за испитивање узорака у оквиру мониторинга предмета опште
употребе. Службени узорак узима се у складу са условима који
су прописани у овом одељку. У случају да се утврди присуство
микробиолошких, хемијских и биолошких опасности, спроводи
се службена контрола. Узорци за микробиолошка испитивања узимају се асептично помоћу стерилног прибора, у стерилне посуде/
стерилне кесе, водећи рачуна да не дође до контаминације узорка
из околине и/или са површине амбалаже. Узорци за хемијска испитивања пакују се у паковања која су хемијски неутрална.
2.3. Обележавање узорака
Предмети опште употребе узорковани у мониторингу се обележавају одговарајућом ознаком и достављају институту/заводу за
јавно здравље на анализу, уз Записник, чија је садржина дата у Записнику о узимању узорака предмета опште употребе.
У институту/заводу за јавно здравље се приликом пријема
узорка на анализе попуњава записник о пријему узорка, чија је садржина дата у Попуњеном записнику о пријему узорка доставља
се санитарном инспектору који је спровео узорковање.
2.4. Чување и транспорт свих врста узорака
Чување и транспорт узорака до почетка лабораторијских испитивања треба да буде такав да не дође до промена интегритета
узорка, контаминације узорка, промене његових сензорских карактеристика. Узорци за микробилошка испитивања транспортују се
на начин да транспортна посуда и/или возило за транспорт одржавају температуру до +4 °C. Транспорт и чување узорака до почетка
испитивања у лабораторији спроводи се у складу са добром лабораторијском праксом.

2.6. Узорковање у промету на велико и промету на мало
Узорковање предмета опште употребе у промету на велико и
промету на мало врши се узимањем узорка кога чини једна јединица оригинално запакованог предмета опште употребе или количина која је потребна за вршење одређених испитивања.
3. Испитивање узорака предмета опште употребе
Испитивање узорака предмета опште употребе у оквиру
Програма мониторинга врши се у институтима/заводима за јавно
здравље. Резултати испитивања се достављају надлежном органу
без одлагања, а најкасније до 14 дана од дана узорковања. У току
спровођења Програма мониторинга методе које се користе за испитивање узорака морају бити акредитоване и/или валидоване у
складу са захтевима прописа којим се уређује здравствена исправност/безбедност предмета опште употребе.
4. Начин извештавања
Институт за јавно здравље Србије на основу резултата спроведеног Програма мониторинга, доставља Министарству извештај
о здравственој исправности предмета опште употребе на територији Републике Србије са стручном анализом и предлогом мера,
најкасније до 31. јула текуће године за првих шест месеци и до 31.
јануара наредне године за претходну годину.
ПРИЛОЗИ:
Табела 2.
Извештај о спровођењу Плана мониторинга предмета опште
употребе
Назив и
ПредБрој
адреса
Врста
мет
слуР. бр. Датум Место субјекиспииспижбеузор- узорко- узоркота у
тивања
тивања
них
ка
вања
вања
посло(опа(врста
узоравању
сности)
узорка)
ка
храном

Утврђене
неусаглашености

Предузете
мере
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На основу члана 17. став 2. и члана 19. став 7. Закона о
предметима од драгоцених метала („Службени гласник РСˮ, број
47/21),
Министар привреде доноси

Предмети који садрже механички уређај од неодређеног метала који се не може споља видети (оловка, сат и др.) подносе се
на испитивање и жигосање растављени.
Начин испитивања предмета
Члан 5.
Испитивање предмета врши се:
1) визуелним прегледом;
2) идентификацијом предмета;
3) одређивањем степена финоће.

П РА В И Л Н И К
о начину испитивања и жигосања предмета од
драгоцених метала, драгоцених метала и њихових
легура

Визуелни преглед

I. ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: предмети), испитивањe драгоцених метала и њихових легура, садржина
и образац захтева за испитивање, односно жигосање предмета,
образац извештаја о резултатима извршеног испитивања драгоцених метала и њихових легура, као и опрема за испитивање и жигосање предмета, списак предмета који се жигошу и место на које
се државни жиг утискује, услови које морају да испуњавају радне
просторије и опрема за испитивање и жигосање предмета када се
испитивање и жигосање предмета врши у пословним просторијама произвођача, увозника, односно заступника.
II. ИСПИТИВАЊЕ ПРЕДМЕТА
Захтев за испитивање и жигосање
Члан 2.
Испитивање, односно жигосање предмета спроводи се на
основу захтева који Дирекцији за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција) подноси произвођач предмета, увозник,
односно заступник, државни орган, привредни субјект, правно
лице или ималац предмета у своjини грађана (у даљем тексту: подносилац захтева), у складу са законом којим се уређују предмети
од драгоцених метала.
Захтев из става 1. овог овог члана садржи нарочито:
1) податке о подносиоцу захтева који се односе на пословно
име и седиште, ПИБ, матични број и контакт особу, као и да ли
захтев подноси као произвођач, увозник или заступник;
2) податке о подносиоцу захтева који се односе на назив и
седиште, ПИБ, матични број и контакт особу, уколико захтев подноси државни орган, привредни субјект или правно лице;
3) име и презиме и адресу, уколико захтев подноси ималац
предмета у својини грађана;
4) податке о врсти, броју и маси предмета;
5) податке о легури драгоценог метала од које је предмет израђен, као и њеној финоћи;
6) назив државе из које су предмети увезени, датум увоза и
број царинске декларације предмета која се односи на царински поступак пуштања робе у слободан промет, уколико је применљиво;
7) захтев да се предмети жигошу међународним жигом, ако
је применљиво;
8) датум пријема предмета у Дирекцији, као и потпис овлашћеног лица којим се потврђује тај пријем.
Уз захтев из става 1. овог члана доставља се и доказ о плаћеној републичкој административној такси, у складу са законом.
Образац захтева
Члан 3.
Захтев за испитивање, односно жигосање предмета, подноси
се Дирекцији на обрасцу ЗИЖ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Полупроизводи и мешовити предмети
Члан 4.
Предмети који имају предвиђено место за уградњу камена,
бисера или другог материјала могу се испитати и жигосати пре
њихове уградње.
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Члан 6.
Визуелним прегледом утврђује се да ли:
1) предмет садржи све потребне делове који га чине комплетним;
2) је предмет означен на прописан начин.
Идентификација предмета
Члан 7.
Идентификацијом предмета утврђује се врста драгоценог метала, односно легуре драгоценог метала од које је израђен предмет.
У случају мешовитих предмета, идентификација из става 1.
овог члана врши се за његове саставне делове.
Одређивање степена финоће
Члан 8.
Одређивањем степена финоће утврђује се који од прописаних степена финоће има легура драгоценог метала од које је израђен предмет.
Степен финоће из става 1. овог члана утврђује се пробом на
камену, рендгенском флуоресцентном спектрометријом (у даљем
тексту: XRF метода) или квантитативном хемијском анализом.
Пробом на камену утврђује се III и IV степен финоће предмета од злата, као и сви прописани степени финоће предмета од
сребра. Начин утврђивања степена финоће пробом на камену дат
је у Прилогу 1 – Утврђивање степена финоће пробом на камену,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
XRF методом утврђују се сви прописани степени финоће
предмета од платине, злата, паладијума и сребра. Утврђивање степена финоће XRF методом врши се у складу са упутством произвођача за употребу XRF уређаја.
Квантитативном хемијском анализом одређује се финоћа
легуре драгоценог метала од које је израђен предмет и на основу тако одређене финоће утврђује се један од прописаних степена
финоће.
Начин утврђивања финоће легуре драгоценог метала квантитативном хемијском анализом дат је у Прилогу 2 – Утврђивање
финоће легуре драгоценог метала квантитативном хемијском анализом, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Одређивање степена финоће за серије предмета
Члан 9.
За серије предмета веће од десет комада утврђивање степена
финоће пробом на камену или XRF методом, може се вршити на
основу поступка узимања узорка и прихватања, односно одбијања
серије који је дат у Прилогу 3 – Узимање узорка и критеријуми за
прихватање серије, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Примена квантитативне хемијске анализе

када:

Члан 10.
Квантитативна хемијска анализа примењује се у случају

1) применом пробе на камену и XRF методом није могуће са
сигурношћу утврдити степен финоће;
2) подносилац захтева изрази сумњу у утврђено оцењивање
усаглашености;
3) се врши испитивање драгоцених метала и њихових легура
намењених за израду предмета.
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У случају из става 1. тачка 1) овог члана, квантитативна хемијска анализа примењује се уз сагласност подносиоца захтева, а у случају из става 1. тачка 2) овог члана, примењује се на његов захтев.
Квантитативна хемијска анализа којом се утврђује финоћа
узорка предмета примењује се и за серије предмета од злата I и II
степена финоће, за референтне пробне игле, као и за серије предмета финоће 999 хиљадитих делова.
За серије из става 3. овог члана узима се по један узорак
предмета на сваких 100 комада.
III. ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА
Начин жигосања предмета
Члан 11.
Када се утврди да је предмет у сагласности са утиснутом ознаком финоће, као и да испуњава друге прописане захтеве, извршиће
се жигосање предмета државним жигом, и уколико постоји захтев,
међународним жигом, у складу са потврђеним међународним споразумом чији је потписник Република Србија, у складу са законом.
Жигосање предмета врши се на један од следећих начина:
1) механичко жигосање;
2) ласерско жигосање.
Када се утврди да предмет није у сагласности са утиснутом
ознаком финоће, као и да не испуњава друге прописане захтеве,
потребно га је учинити неподобним за стављање на тржиште на
један од следећих начина:
1) деформацијом или сечењем предмета, уколико он не испуњава техничке захтеве, како у погледу најнижег степена финоће
за одређени драгоцени метал, тако и у погледу осталих техничких
захтева прописаних законом којим се уређују предмети од драгоцених метала;
2) утискивањем ознаке „X” преко ознаке финоће којом је
предмет означен, уколико степен финоће предмета није у сагласности са утиснутом ознаком финоће, али није нижи од најнижег
законом прописаног степена финоће за одређени драгоцени метал.
Место утискивања жига
Члан 12.
Државни жиг се утискује поред знака произвођача и ознаке финоће. У случају да то физички није могуће државни жиг се
утискује на месту које је најмање удаљено од знака произвођача и
ознаке финоће, а на коме је могуће утиснути државни жиг тако да
он буде јасан и читљив.
На мешовитим предметима, државни жиг се утискује поред
оне ознаке финоће чије утискивање је обавезно у складу са законом којим се уређују предмети од драгоцених метала.
Списак предмета који се жигошу и места на које се државни
жиг утискује дат је у Прилогу 4 – Списак предмета који се жигошу,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Међународни жиг се утискује поред државног жига или што
ближе њему.
IV. ОПРЕМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА
Опрема за пробу на камену
Члан 13.
Опрема за испитивање предмета пробом на камену је:
1) пробни камен чија површина је брушена без полирања;
2) пробне игле које су жигосане државним жигом;
3) пробне киселине које не остављају мрље нити растварају
пробни камен;
4) лупа;
5) ситни и потрошни материјал.
За одређивање степена финоће предмета од сребра користе се
једна или више пробних игала које чине комплет пробних игала.
За одређивање степена финоће предмета од злата, за сваки
степен финоће који се одређује пробом на камену користи се комплет пробних игала.
Комплет пробних игала чине пробне игле које су:
1) истог степена финоће као степен који се одређује;
2) израђене од легуре драгоценог метала чији се степен финоће одређује;
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3) легиране различитим легирајућим елементима који дају
ефекат различите обојености легуре и чији је приближни састав
означен на пробној игли.
Пробне киселине садрже одговарајуће минералне киселине
за хемијске анализе.
Ситан материјал су бочице за пробне киселине и турпија,
а потрошни материјал су папир за упијање пробних киселина и
средства за чишћење и замашћивање пробног камена.
Опрема за XRF методу
Члан 14.
Опрема за испитивање предмета од драгоцених метала XRF
методом је:
1) XRF уређај чија је максимална грешка показивања садржаја драгоценог метала мања или једнака 0,15%;
2) сертификовани референтни материјали;
3) лупа.
Опрема за квантитативну хемијску анализу
Члан 15.
Опрема за испитивање предмета од злата квантитативном хемијском анализом, методом купелације је:
1) неаутоматска вага класе тачности I са најмањим подељком
d ≤ 0,01 mg;
2) пећ за купелацију;
3) машина за ваљање лима;
4) дигестор, са одговарајућим грејним телом;
5) купеле;
6) посуда за растварање (Кјелдалов суд);
7) лончићи за жарење;
8) одговарајуће лабораторијско посуђе и реагенси;
9) помоћна опрема (наковањ, чекић, машице или држачи за
купеле и лончиће за жарење, прибор за припрему узорка).
Опрема за испитивање предмета од сребра квантитативном
хемијском анализом, методом по Волхарду је:
1) неаутоматска вага класе тачности I са најмањим подељком
d ≤ 0,01 mg;
2) машина за ваљање лима;
3) дигестор, са одговарајућим грејним телом;
4) одговарајуће лабораторијско посуђе и реагенси;
5) прибор за припрему узорка.
Опрема за испитивање предмета од сребра квантитативном
хемијском анализом, методом потенциометријске титрације је:
1) неаутоматска вага класе тачности I са најмањим подељком
d ≤ 0,01 mg;
2) уређај за потенциометријску титрацију;
3) машина за ваљање лима;
4) дигестор са одговарајућим грејним телом;
5) одговарајуће лабораторијско посуђе и реагенси;
6) прибор за припрему узорка.
Опрема за жигосање предмета
Члан 16.
Опрема за механичко жигосање предмета је чекић и наковањ
или клешта за жигосање или машина за жигосање, као и помоћна
опрема за жигосање.
Опрема за ласерско жигосање предмета је уређај за ласерско
жигосање.
V. ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА У ПОСЛОВНИМ
ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОЂАЧА, УВОЗНИКА, ОДНОСНО
ЗАСТУПНИКА
Радне просторије произвођача, увозника, односно заступника
Члан 17.
Радне просторије произвођача, увозника односно заступника
у којима се врши испитивање и жигосање предмета (у даљем тексту: радне просторије) састоје се од просторија за:
1) испитивање пробом на камену и XRF методом и жигосање
предмета;
2) мерење узорака за квантитативну хемијску анализу;
3) вршење квантитативне хемијске анализе.
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Просторије из става 1. тач. 1) и 3) овог става имају површину
од по најмање 12 m².
У просторији из става 1. тачка 2) овог става обезбеђују се одговарајући услови за вршење мерења на прописан начин.
Услови за радне просторије и опрему
Члан 18.
Радне просторије испуњавају услове у погледу техничке
опремљености у складу са чл. 19–21. овог правилника, а у погледу
безбедности и заштите здравља на раду и заштите животне средине, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, односно у складу са прописима о заштити животне средине.
Просторија за испитивање и жигосање предмета
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Образац извештаја
Члан 25.
О испитивањима из члана 24. овог правилника Дирекција
издаје извештај о резултатима извршеног испитивања драгоцених
метала, односно њихових легура на Обрасцу ИРИ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
VII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 26.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура („Службени
гласник РС”, бр. 106/13 и 13/18).

Члан 19.
У просторији за испитивање пробом на камену и XRF методом и жигосање предмета налазе се:
1) неаутоматска вага класе тачности II која је оверена важећим државним жигом или има сертификат о усаглашености;
2) радни сто намењен искључиво за испитивање предмета;
3) каса за чување предмета;
4) опрема за испитивање предмета из чл. 13. и 14. овог правилника;
5) радни сто намењен искључиво за жигосање предмета који
је заштићен по површини гумом или пластиком;
6) опрема за механичко или ласерско жигосање предмета из
члана 16. овог правилника.

Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Просторија за мерење узорака

1. Пробом на камену утврђује се III и IV степен финоће предмета од злата, као и сви прописани степени финоће предмета од
сребра.
2. Поступак
Испитивање се врши на пробном камену који је пре испитивања очишћен и премазан танким слојем бадемовог или ланеног
уља.
На пробном камену се утрљавањем пробним иглама и испитиваним предметом стварају црте (отисци). На те црте наноси се
одговарајућа пробна киселина која се чува у тамним боцама.
2.1. Испитивање предмета од злата
Одређивање степена финоће предмета од злата врши се упоређивањем степена растварања његовог отиска на пробном камену
и отиска пробне игле одговарајућег степена финоће и боје, под дејством пробне киселине.
Ако је степен растварања отиска предмета од злата већи од
степена растварања отиска пробне игле, степен финоће предмета
од злата мањи је од степена финоће пробне игле.
Ако је степен растварања отиска предмета од злата приближно једнак степену растварања отиска пробне игле, сматра се да
је степен финоће предмета од злата једнак степену финоће пробне
игле.
Ако је степен растварања отиска предмета од злата мањи од
степена растварања отиска пробне игле, претпоставља се да је степен финоће предмета од злата већи од степена финоће пробне игле
и за тај предмет се понавља испитивање са пробном иглом већег
степена финоће одговарајуће боје уз растварање одговарајућом
пробном киселином.
2.2. Испитивање предмета од сребра
Одређивање степена финоће предмета од сребра врши се
упоређивањем нијансе црвене боје талога који је настао наношењем пробне киселине преко отиска тог предмета на пробном камену са нијансом црвене боје талога који је настао наношењем те
киселине преко отиска пробне игле одговарајућег степена финоће.
Ако је црвена боја талога на отиску испитиваног предмета
од сребра тамнија од црвене боје на отиску пробне игле, степен
финоће тог предмета од сребра је мањи од степена финоће пробне
игле.
Ако је црвена боја талога на отиску испитиваног предмета од
сребра приближно исте нијансе као црвена боја на отиску пробне
игле, степен финоће тог предмета од сребра је приближно једнак
степену финоће пробне игле.
Ако је црвена боја талога на отиску испитиваног предмета од сребра светлија од црвене боје на отиску пробне игле,

Члан 20.
У просторији за мерење узорака за квантитативну хемијску
анализу налазе се:
1) неаутоматска вага класе тачности I која је оверена важећим државним жигом или има сертификат о усаглашености, са
најмањим подељком d ≤ 0,01 mg постављена на одговарајући сто;
2) термометар.
Узорак за квантитативну хемијску анализу мери се вагом из
става 1. овог члана, и то на температури ваздуха која је у оквиру
температурног опсега који је одредио произвођач те ваге.
Просторија за вршење квантитативне хемијске анализе
Члан 21.
У просторији за вршење квантитативне хемијске анализе налазе се:
1) мокри чвор подешен за рад са хемијским средствима;
2) посебан орман за чување хемикалија;
3) опрема из члана 15. овог правилника, изузев неаутоматске
ваге класе тачности I са најмањим подељком d ≤ 0,01 mg.
Улазак у радне просторије у току испитивања и жигосања
Члан 22.
За време обављања послова испитивања и жигосања предмета, улазак у радне просторије дозвољен је само запосленима произвођача, увозника, односно заступника који обављају те послове.
Предмети и послови у радним просторијама
Члан 23.
У радним просторијама не држе се предмети који нису неопходни за испитивање и жигосање предмета, нити се у њима за
време испитивања и жигосања предмета обављају други послови.
VI. ИСПИТИВАЊЕ ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА И ЊИХОВИХ
ЛЕГУРА
Начин испитивања драгоцених метала и њихових легура
Члан 24.
Испитивање драгоцених метала и њихових легура врши се
квантитативном хемијском анализом из Прилога 2. овог правилника, и то на основу писаног захтева, који се подноси Дирекцији.
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претпоставља се да је степен финоће предмета од сребра већи од
степена финоће пробне игле и за тај предмет се понавља испитивање са пробном иглом већег степена финоће.
ПРИЛОГ 2
УТВРЂИВАЊЕ ФИНОЋЕ ЛЕГУРЕ ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА
КВАНТИТАТИВНОМ ХЕМИЈСКОМ АНАЛИЗОМ
гура:

Квантитативном хемијском анализом утврђује се финоћа ле-

1) злата;
2) сребра.
1. Испитивање легура од злата
Одређивање финоће легура злата врши се методом купелације у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 11426.
2. Испитивање легура од сребра
Одређивање финоће легура сребра врши се потенциометријском титрацијом или модификованом методом по Волхарду.
2.1 Потенциометријска титрација врши се:
1) са калијум-бромидом, у складу са захтевима стандарда
SRPS EN ISO 11427 или
2) са натријум-хлоридом или калијум-хлоридом, у складу са
захтевима стандарда SRPS ISO 13756;
2.2 Модификована метода по Волхарду
2.2.1. Поступак
Измере се три пробе од по 0,5 g са тачношћу од 0,01 mg, и
то две пробе од узорка легуре која се испитује, и једна проба од
сребра финоће 999,9/1000.
Измерене пробе се растворе у по 10 ml концентроване азотне
киселине уз загревање до престанка издвајања азотних пара и то
на начин који обезбеђује безбедност и заштиту здравља на раду.
Раствореним пробама се додаје дестилована вода до укупне запремине од 100 ml. Тако охлађеним растворима се додаје 1 ml до 2 ml
индикатора гвожђе (III)-амонијум-сулфат и врши се титрација раствором амонијум-тиоцијаната до завршне тачке титрације која се
уочава јасном и стабилном променом боје раствора. Тада се очитава број утрошених милилитара раствора амонијум-тиоцијаната.
2.2.2. Израчунавање финоће испитиване легуре
Израчунавање финоће једне пробе узорка врши се према обрасцу:

где је:
x – финоћа пробе испитиваног узорка предмета од сребра, у
промилима
V1 – запремина раствора амонијум-тиоцијаната утрошеног
при титрацији пробе испитиваног узорка, у милилитрима
m – маса пробе узорка, у грамима
Т – титар амонијум-тиоцијаната по сребру (у грамима по милилитру)
а – маса пробе сребра финоће 999,9/1000, у грамима
V2 – запремина раствора амонијум-тиоцијаната утрошеног
при титрацији пробе сребра финоће 999,9/1000, у милилитрима.
Одређивање финоће легуре од сребра врши се тако што се израчуна средња вредност финоћа добијених титрацијом две пробе.
Квантитативном хемијском анализом може се утврђивати и
финоћа легура од платине и паладијума, и то међународно препорученим методама.
ПРИЛОГ 3
УЗИМАЊЕ УЗОРКА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ
СЕРИЈЕ
1. За серије предмета веће од десет комада, за утврђивање
степена финоће пробом на камену или XRF методом, може се

применити поступак узимања узорка и прихватања односно одбијања серије.
Узорак се узима у складу са планом узимања узорка из одељка 2. овог прилога.
2. План узимања узорка
План узимања узорка за испитивање предмета од драгоцених
метала примењује се на серију за коју је утврђено постојање прописаних ознака. У Табели 1 овог прилога дате су величине серије
предмета од драгоцених метала са одговарајућом величином узорка за испитивање.
Табела 1 – Величина серије и узорка
Величина серије предмета од
драгоцених метала (број комада)

Величина узорка
(број комада)

11–15
16–25
26–50
51–90
91–150
151–280
281–500
501–1200
1201–3200

3
5
8
13
20
32
50
80
125

3. Критеријуми за прихватање серије
Критеријум за прихватање односно одбијање серије јесте
утврђени степен финоће.
Ако се испитивањем утврди да сви предмети од драгоцених
метала који чине узорак имају степен финоће који одговара ознаци
финоће којом су предмети из серије означени, серија се прихвата и
предмети се жигошу.
Ако се испитивањем предмета од драгоценог метала који
чини узорак посумња да предмет нема степен финоће који одговара ознаци финоће којом су предмети из серије означени, с обзиром на приближно одређивање степена финоће методом пробе
на камену и XRF методом, прихватање или одбијање серије ће се
извршити на основу резултата квантитативне хемијске анализе.
Серија ће се одбити у случају да се у узорку нађе један предмет који не припада серији поднетој на испитивање.
ПРИЛОГ 4
СПИСАК
ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ЖИГОШУ
1) Брош – државни жиг се утискује на унутрашњу страну
главног дела;
2) Бурма и прстен – државни жиг се утискује са унутрашње
стране;
3) Дијадема – државни жиг се утискује на један крај;
4) Држаља – државни жиг се утискује на цев;
5) Дугме (за кошуље, блузе, манжетне) – државни жиг се утискује са унутрашње стране;
6) Игла – државни жиг се утискује са унутрашње стране главног дела;
7) Кључ – државни жиг се утискује на горњи крај;
8) Копча – државни жиг се утискује на један део (мала копча)
или на оба дела (велика копча);
9) Корпа – државни жиг се утискује на дно и на сваки украсни део (ако га има);
10) Кутија – државни жиг се утискује на дно и поклопац, а
ако је поклопац из два дела, жиг се утискује на сваки део. Државни жиг се утискује и на браву и кључ;
11) Кутија за сатове – државни жиг се утискује на унутрашњи део поклопца, на врат и карику;
12) Ланац – државни жиг се утискује на један крај. Ако на
ланцу постоји привезак, и на њега се утискује државни жиг;
13) Лепеза – државни жиг се утискује на сваки крај главног
дела. Ако лепеза има и споредних делова (карике, ланци, итд), државни жиг се утискује и на споредне делове;
14) Лопатице – државни жиг се утискује на дршку с унутрашње стране, а ако је лопатица из два комада, државни жиг се утискује на сваки комад. Дупле дршке жигошу се посебно;
15) Мач – државни жиг се утискује на дршку с унутрашње
стране ивице;
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16) Машице – државни жиг се утискује на преломни део. Ако
машице имају два крака, државни жиг се утискује на сваки крак;
17) Медаљон – државни жиг се утискује на карику, а ако медаљон има поклопац, државни жиг се утискује на поклопац са
унутрашње стране;
18) Наочари – државни жиг се утискује између оквира и дршке;
19) Наруквица – државни жиг се утискује на затварач, а ако
то није могуће државни жиг се утискује са унутрашње стране;
20) Наушница – државни жиг се утискује на тело наушнице,
а ако то није могуће државни жиг се утискује на затварач. Државни жиг се утискује на сваки привезак;
21) Новац – државни жиг се утискује близу ивице;
22) Нож – државни жиг се утискује на дршку;
23) Обруч за салвете – државни жиг се утискује на ивицу с
унутрашње стране;
24) Огледало – државни жиг се утискује на оков, а ако огледало има дршку, државни жиг се утискује и на дршку;
25) Огрлица – државни жиг се утискује на главни део, а ако
огрлица има ланац, државни жиг се утискује на затварач. На исти
начин државни жиг се утискује и на огрлице састављене од новца;
26) Оков за чаше и поклопце – државни жиг се утискује на
дршку и поклопац;
27) Оквир – државни жиг се утискује на ивицу, а ако је оквир
на ланцу, државни жиг се утискује и на крај ланца;
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28) Орден – државни жиг се утискује на главни део с унутрашње стране, као и на споредне делове, ако их орден има;
29) Пепељара – државни жиг се утискује на ивицу;
30) Послужавник – државни жиг се утискује близу ивице дна
с унутрашње стране, на дршку и на украс;
31) Привесци – државни жиг се утискује на сам привезак с
унутрашње стране. На мали привезак државни жиг се утискује на
карику, а на привезак у облику новца – близу ивице;
32) Пудријера – државни жиг се утискује на дно и поклопац;
33) Сат – државни жиг се утискује на поклопац с унутрашње
стране. Већи сат жигоше се на врату и карики. Ручни сат с наруквицом жигоше се на поклопцу и на копчи од наруквице;
34) Сталак за цигарете – државни жиг се утискује на обе стране;
35) Судови разни – државни жиг се утискује на дно или ивицу, а ако суд има поклопац, дршку, или стопу жиг се утискује и на
те делове;
36) Свећњак – државни жиг се утискује на стопу с унутрашње стране, на цев и лулу;
37) Свећњак-полилеј – државни жиг се утискује на средњи
део, на сваку грану и украс;
38) Табакера – државни жиг се утискује на дно и поклопац;
39) Укосница – државни жиг се утискује на главни део с унутрашње стране;
40) Упаљач – државни жиг се утискује на тело упаљача и поклопац.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗВРШЕНОГ
ИСПИТИВАЊА ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА И ЊИХОВИХ
ЛЕГУРА
Назив и адреса подносиоца захтева за испитивање:
Предмет анализе:
Маса драгоценог метала односно легуре:
Преостала маса, након узимања узорка:
Маса остатка злата од анализе:
Врста драгоценог метала и финоћа:
Степен финоће, уколико је примењиво:
број:

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

датум:

ПРИЛОГ: Запечаћена коверта са преосталом масом након узимања узорка и остатком злата од анализе

664

На основу члaна 20. став 7. и члана 21. став 1. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13,
55/14 – др. закон, 93/14 – др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15),
Министар правде доноси

П РА В И Л Н И К
о измени и допуни Правилника о јавнобележничкој
канцеларији и радном времену јавног бележника
Члан 1.
У Правилнику о јавнобележничкој канцеларији и радном
времену јавног бележника („Службени гласник РС”, бр. 31/12,
87/14, 15/17 и 16/22), у члану 10. после става 1. додаје се нови став
2. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, јавни бележник у складу
са потребама средине може обављати делатност у периоду од 7.30
часова до 15.30 часова, од понедељка до петка, при чему овере
потписа, преписа или фотокопија јавне или нејавне исправе може
да обавља до 17.30 часова, без права на увећање награде за рад
изван радног времена.”
Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи:
„Радно време јавног бележника мора бити истакнуто на улазу
у јавнобележничку канцеларију и на интернет страници Jавнобележникe коморе.”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-14/2022-05
У Београду, 11. фебруара 2022. године
Министар,
Маја Поповић, с.р.
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за подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву, са
седиштем у Лозници, Јована Цвијића 32, разрешава се дужности
јавног извршитеља, од дана пријема овог решења.
ⅠⅠ
Делатност јавног извршитеља Зорана Ђукића наставља јавни
извршитељ Маријана Дишић Гвозденовић, именована решењем
министра правде број 740-08-00854/2015-22 од 29. децембра 2015.
године, за подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву, са седиштем у Лозници, Марије Бурсаћ 4, која привремено
преузима послове док новоименовани јавни извршитељ не почне
да ради.
ⅠⅠⅠ
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 740-08-00547/2012-22
У Београду, 20. јануара 2022. године
Министар,
Маја Поповић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 57. став 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.
закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон),
Министар заштите животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
1. Овлашћује се „REA LABˮ d.o.o. Београд, Кичевска 19, за
испитивање отпада у складу са обимом Акредитације број 01-305,
АТС-а од 29. децембра 2021. године, и то за:
1) узорковање отпада по методама утврђеним српским стандардима, међународно признатим стандардима или другим документованим важећим методама;
2) карактеризацију отпада (физичка, физичко-хемијска и биолошка испитивања отпада) ради класификације отпада за прекогранично кретање, третман и одлагање у складу са прописима који
уређују категорију, испитивање и класификацију отпада.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
Број 19-00-01490/2021-06
У Београду, 1. фебруара 2022. године
Министар,
Ирена Вујовић, с.р.
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На основу члана 487. став 1. тачка 7) и члана 489. Закона о
извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15,
106/16 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење,
54/19 и 9/20 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење),
Министар правде доноси

На основу члана 148. став 3. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 – др. закон) и
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), као и Решења
о овлашћењу број 119-01-4/11/2020-09 од 28. октобра 2020. године
и по захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, који је поднела Ветеринарска станица „BORIS BABIĆ PR VETERINARSKA
STANICA BABIĆ VET VRANIĆ”, Драгомира Пантића 33, Вранић,
општина Барајево,
Вршилац дужности директора Управе за ветерину доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о разрешењу јавног извршитеља

1. Утврђује се да Ветеринарска станица „BORIS BABIĆ PR
VETERINARSKA STANICA BABIĆ VET VRANIĆ” (у даљем тексту: Ветеринарска станица), Драгомира Пантића 33, Вранић, општина Барајево испуњава услове за обављање стручних послова
ветеринарске инспекције, и то за ветеринарско-санитарни преглед

665

Ⅰ
Јавни извршитељ Зоран Ђукић, именован решењем министра правде број 740-08-00547/2012-22 од 9. маја 2012. године,
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животиња одређених за клање, меса и производа животињског порекла пре стављања у промет.
2. Ветеринарска станица је дужна да о свакој промени података која се односи на престанак рада, промену адресе на којој
обавља ветеринарску делатност и кадровску структуру запослених, писмено обавести Управу за ветерину у року од 15 дана од
дана настале промене.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 011-00-00881/2021-09
У Београду, 1. фебруара 2022. године
В.д. директора,
Емина Милакара, с.р.
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На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

РЕШЕЊЕ
1. Дувански производ марке „THE KING Blue 100's”, произвођача „KT INTERNATIONAL” SA, 1 Rogoshko Shosse Str.,
Plovdiv, Bulgaria, разврстава се у цигарете и уписује у Регистар о
маркама дуванских производа у Одељак I – цигарете, под редним
бројем 714.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
02-33 број 100-2/22
У Београду, 3. фебруара 2022. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

РЕШЕЊЕ
1. Дувански производ марке „THE KING Nimbo”, произвођача „KT INTERNATIONAL” SA, 1 Rogoshko Shosse Str., Plovdiv,
Bulgaria, разврстава се у цигарете и уписује у Регистар о маркама
дуванских производа у Одељак I – цигарете, под редним бројем 715.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
02-33 број 100-3/22
У Београду, 3. фебруара 2022. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

РЕШЕЊЕ
1. Дувански производ марке „THE KING Strato”, произвођача „KT INTERNATIONAL” SA, 1 Rogoshko Shosse Str., Plovdiv,
Bulgaria, разврстава се у цигарете и уписује у Регистар о маркама
дуванских производа у Одељак I – цигарете, под редним бројем 716.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
02-33 број 100-4/22
У Београду, 3. фебруара 2022. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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На основу члана 74. став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 –  др. закон, 78/11 –  др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 –  др. закон, 106/15,
13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – УС, 87/18 и 88/18 – УС),
Министар правде, уз претходно прибављено мишљење председника Врховног касационог суда, доноси

СУДСКИ ПОСЛОВНИК
о допуни Судског пословника
Члан 1.
У Судском пословнику („Службени гласник РС”, бр. 110/09,
70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15 – исправка, 39/16, 56/16,
77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19), у члану 63. после става 1. додаје
се нови став 2. који гласи:
„Изузетно, основни суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда, дужни су да оверу потписа бирача који
подржи изборну листу кандидата за народне посланике, предлог
кандидата за председника Републике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице локалне самоуправе, обављају и изван радног врeмeна, као и у дане празника и друге дане када суд
не ради.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 2.
Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-12/2022-05
У Београду, 10. фебруара 2022. године
Министар,
Маја Поповић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Ивици Цонић, судији Прекршајног
суда у Зајечару, на седници одржаној 23. децембра 2021. године,
донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о престанку судијске функције Невену Вукашиновићу, судији
Привредног апелационог суда, на седници одржаној 23. децембра
2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о престанку судијске функције

о престанку судијске функције

I
Ивици Цонић, судији Прекршајног суда у Зајечару, престаје судијска функција 4. јануара 2022. године, због навршења радног века.

I
Невену Вукашиновићу, судији Привредног апелационог суда,
престаје судијска функција 26. јануара 2022. године, због навршења радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-454/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-1778/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

675

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Љиљани Ђуровић, судији Основног суда у Чачку, на седници одржаној 23. децембра 2021. године,
донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 58. и 68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09,
101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. тачка 5. Пословника
о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13,
4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о престанку судијске функције Тањи Булатовић, судији Прекршајног суда у Суботици, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о престанку судијске функције

о престанку судијске функције

I
Љиљани Ђуровић, судији Основног суда у Чачку, престаје судијска функција 22. јануара 2022. године, због навршења радног века.

I
Тањи Булатовић, судији Прекршајног суда у Суботици, престаје судијска функција 30. децембра 2021. године, на лични захтев.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-00-965/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-00-2159/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57,
58. и 68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08,
58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Светлани Маринковић Димитров,
судији Основног суда у Димитровграду, на седници одржаној 23.
децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
престанку судијске функције Милки Баста, судији Основног суда у
Сомбору, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о престанку судијске функције

о престанку судијске функције

I
Светлани Маринковић Димитров, судији Основног суда у
Димитровграду, престаје судијска функција 30. децембра 2021. године, на лични захтев.

I
Милки Баста, судији Основног суда у Сомбору, престаје судијска функција 24. јануара 2022. године, због навршења радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-2173/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

677

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о престанку судијске функције Божидару Станковићу, судији
Привредног суда у Нишу, на седници одржаној 23. децембра 2021.
године, донео је

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-2199/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

679

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о престанку судијске функције Зорану Добросављевићу, судији
Основног суда у Крагујевцу, на седници одржаној 23. децембра
2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о престанку судијске функције

о престанку судијске функције

I
Божидару Станковићу, судији Привредног суда у Нишу, престаје судијска функција 11. јануара 2022. године, због навршења
радног века.

I
Зорану Добросављевићу, судији Основног суда у Крагујевцу,
престаје судијска функција 8. јануара 2022. године, због навршења
радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-00-2216/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-00-2233/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

11. фебруар 2022.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
престанку судијске функције Миљану Лековићу, судији Основног
суда у Крагујевцу, на седници одржаној 23. децембра 2021. године,
донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Славољубу Жижићу, судији Прекршајног суда у Руми, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о престанку судијске функције

о престанку судијске функције

I
Миљану Лековићу, судији Основног суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 27. јануара 2022. године, због навршења
радног века.

I
Славољубу Жижићу, судији Прекршајног суда у Руми, престаје судијска функција 2. јануара 2022. године, због навршења
радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-00-2234/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-00-2320/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Радославу Петровићу, судији Врховног касационог суда, на седници одржаној 23. децембра 2021.
године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59.
и 68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
престанку судијске функције Светомирки Михајловић, судији Трећег основног суда у Београду, на седници одржаној 23. децембра
2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о престанку судијске функције

о престанку судијске функције

I
Радославу Петровићу, судији Врховног касационог суда, престаје судијска функција 24. јануара 2022. године, због навршења
радног века.

I
Светомирки Михајловић, судији Трећег основног суда у Београду, престаје судијска функција 20. јануара 2022. године, због
навршења радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-00-2290/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-00-2358/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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11. фебруар 2022.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 28. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана 86.
став 4, члана 88, члана 57. ст. 1. и 4, а у вези са чланом 68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09,
101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. тачка 5. Пословника
о раду Високог савета („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16,
91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о престанку функције Марини Урошевић, судији поротнику Основног суда у Крагујевцу, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 13. алинеја 28. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана 86.
став 4, члана 88, члана 57. ст 1. и 4, а у вези са чланом 68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09,
101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. тачка 5. Пословника
о раду Високог савета („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16,
91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о престанку функције Дејану Ђорђићу, судији поротнику Вишег суда у Сомбору, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о престанку функције судије поротника

о престанку функције судије поротника

I
Марини Урошевић, судији поротнику Основног суда у Крагујевцу, престаје функција судије поротника 30. децембра 2021.
године, на лични захтев.

I
Дејану Ђорђићу, судији поротнику Вишег суда у Сомбору,
престаје функција судије поротника 30. децембра 2021. године, на
лични захтев.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

Број 740-03-44/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 740-03-45/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
686

На основу члана 22. став 1. тач. 3) и 10), члана 25. став 1.
и члана 60. Закона о електронским медијима („Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 6/16 – др. закон и 129/21),
Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници
одржаноj 11. фебруара 2022. године, донео је

П РА В И Л Н И К
о начину извршавања обавеза јавних медијских
сервиса током изборне кампање
Предмет правилника
Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближа правила за извршавање обавеза јавних медијских сервиса у вези са приказивањем програма у изборној кампањи.
Значење израза у овом правилнику
Члан 2.
Изборна кампања јесте период који започиње објављивањем
акта надлежног органа јавне власти о расписивању избора у службеном гласилу, а завршава се отварањем бирачких места ради
спровођења избора.
Изборни програм јесте програмски садржај који је намењен
информисању о изборним активностима подносилаца изборних
листа и кандидата, представљању подносилаца проглашених изборних листа и кандидата и политичком оглашавању.

Информисањем о изборним активностима подносилаца изборних листа и кандидата сматра се програмски садржај који се
приказује, без новчане или друге накнаде, као редовна новинарска
активност у оквиру информативног програма или посебне емисије
искључиво посвећене изборној кампањи, у циљу извештавања о
изборним радњама подносилаца изборних листа или кандидата,
идејама и мишљењима које су изнели током тих радњи или да би
се, у виду интервјуа или дискусије (нпр. ТВ или радио дуел, јавно
сучељавање и сл.), расправила одређена питања настала у вези са
њиховим активностима, идејама и мишљењима.
Представљање подносилаца проглашених изборних листа и
кандидата јесте програмски садржај који се приказује без новчане
или друге накнаде и има за циљ да, посредством посебне емисије
искључиво посвећене изборима, упозна јавност са активностима,
идејама и мишљењима свих подносилаца проглашених изборних
листа или кандидата.
Политичко оглашавање јесте јавно саопштење приказано у
виду огласне поруке, у замену за новчану или другу накнаду, којим се препоручују подносилац проглашене изборне листе или
кандидат или њихове активности, њихове идеје или ставови у
циљу њиховог успеха на изборима.
Јавни медијски сервиси јесу Јавна медијска установа „Радио-телевизија Србије” и Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине”.
Изрази избори, подносилац изборне листе, односно предлога
кандидата, подносилац проглашене изборне листе или кандидат,
функционер, јавни функционер, политичке странке, имају значење
утврђено законима којим се уређује избор народних посланика и
финансирање политичких активности.

11. фебруар 2022.
Начин приказивања изборног програма
Члан 3.
Изборни програм мора бити јасно одвојен од остатка програма звуком и сликом (најавна и одјавна шпица) и јасно означен
текстуалним обавештењем (нпр. изборни програм, председнички
избори, политички маркетинг, изборни маркетинг, политичке рекламе и сл.) током целог трајања програма.
Изборни програм се не сме приказивати у току и најмање десет минута пре или након приказивања дечије емисије, односно
емисије намењене малолетницима.
Политичке огласне поруке не могу бити приказиване заједно,
односно у истом блоку са огласним порукама које немају политичку природу.
Изборни програм не сме се приказивати 48 часова пре дана
одржавања избора и на дан одржавања избора до затварања бирачких места.
Забрана из става 4. овог члана не односи се на могућност јавног медијског сервиса да у том периоду информише јавност о непосредном току изборног поступка (нпр. објављивање података о излазности, преношење атмосфере са одређених бирачких места и сл.).
Забрана прикривеног или посредног препоручивања
изборних листа или кандидата
Члан 4.
Забрањено је прикривено приказивати изборни програм у
виду информативног или друге врсте програма.
Када јавни медијски сервис у информативним емисијама, изван програма који се односи на изборну кампању, обавештава о
актуелним збивањима и активностима државних органа и функционера, дужан је да посебно поштује правила професионализма,
објективности и новинарске етике.
Јавни медијски сервис је дужан да, у оквиру програмских
садржаја из става 2. овог члана, води рачуна да извештавање не
садржи посебно промотивно упућивање на подносиоце изборних
листа или кандидата или њихове активности, идеје или политичке ставове, на отворен или прикривен начин, путем сублиминалних порука, компромитованог извештавања, извлачења из контекста, скривене цензуре, неадекватног контекстуализовања итд.
Забрањено је извештавање које омогућава привилегован положај
представницима власти – носиоцима јавних функција у односу на
остале учеснике у изборном процесу.
Забрањено је током изборне кампање приказивати игране,
документарне, забавне или друге сличне програмске садржаје у
којима се појављује функционер или истакнути представник подносиоца изборне листе или кандидат.
Забрана из става 4. овог члана не односи се на програмске
садржаје који су произведени најмање четири године пре него што
су избори расписани.
Функционер или истакнути представник подносиоца изборне листе или кандидат не сме се током изборне кампање појавити
у програму јавног медијског сервиса као водитељ, спикер, презентер, репортер, новинар или у другом сличном својству, без обзира
на природу програмског садржаја.
Информисање о изборним активностима подносилаца
изборних листа и кандидата у периоду од расписивања избора
Члан 5.
Јавни медијски сервис је дужан да приликом информисања о
изборним активностима подносилаца изборних листа и кандидата
обезбеди њихову заступљеност у програму без дискриминације,
имајући у виду значај политичких странака и кандидата, односно
значај догађаја у којима они учествују.
Информисање из става 1. овог члана мора бити истинито,
објективно, потпуно и благовремено, те се на њега примењују
одредба члана 47. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима
и одредбе подзаконског акта којим се ближе уређује испуњавање
обавеза пружалаца медијских услуга у вези са поштовањем права
на истинито, потпуно и благовремено информисање.
Јавни медијски сервиси дужни су да у редовном информативном програму, као и у посебним емисијама које су посвећене изборној кампањи, поступају у складу са принципима
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непристрасног, правичног и уравнотеженог представљања политичких субјеката, односно изборних листа и кандидата на изборима.
Јавним медијским сервисима се посебно препоручује да у
циљу обавештавања јавности о изборним радњама кандидата,
односно подносилаца изборних листа организују радио и телевизијске дуеле или сучељавања поштујући правило баланса власти
и опозиције, као и правило баланса унутар опозиције, на основу
претходних изборних резултата ванпарламентарних странака,
политичких покрета и појединаца, као и резултата истраживања
јавног мњења, да би се у виду дискусије расправила одређена актуелна политичка питања.
Десет дана пре дана одређеног за гласање јавни медијски
сервиси не могу извештавати о званичним јавним скуповима на
којима се отварају инфраструктурни и други објекти (путеви, мостови, школе, болнице, фабрике и сл.), односно обележава почетак
изградње таквих објеката ако на тим скуповима учествују јавни
функционери који су кандидати за председника Републике, народне посланике, посланике у скупштини аутономне покрајине и одборнике у скупштини јединице локалне самоуправе.
Јавни медијски сервиси дужни су да не објављују садржаје
негативне кампање било ког подносиоца изборне листе или кандидата у односу на друге подносиоце изборних листа или кандидате.
Информисање о току и резултатима избора и истраживању
јавног мњења
Члан 6.
Јавни медијски сервис може податке о току и резултатима избора означити као званичне само ако су они саопштени од стране
надлежног органа јавне власти, док подаци саопштени од стране
неког другог лица морају бити означени као незванични.
Забрањено је објављивање резултата анкета спроведених приликом изласка бирача са биралишта у којима би се показало како су
бирачи гласали, пре затварања свих бирачких места у земљи.
Јавни медијски сервис не може објавити резултате истраживања јавног мњења поводом расписаних избора у ударном термину емисије вести (нпр. наслови, „хедови”, вест дана, прва или најважнија вест и сл.).
Извештаји агенција које испитују јавно мнење могу се објављивати само уз услов да се именује наручилац анкете, организација која је обавила испитивање, узорак на коме је обављено испитивање, начин и време трајања истраживања.
Представљање проглашених изборних листа и кандидата
Члан 7.
Јавни медијски сервис је дужан да у свом програму једнако и
без дискриминације, под истим програмским и техничким условима, уз уважавање принципа страначке хијерархије, представи све
проглашене изборне листе и кандидате, придржавајући се споразума закљученог у складу са чланом 144. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, број 14/22).
Политичко оглашавање
Члан 8.
Јавни медијски сервис дужан је да приказује политичке огласне поруке свих заинтересованих подносилаца проглашених изборних листа и кандидата под једнаким програмским, техничким
и финансијским условима.
Ако је више подносилаца проглашених изборних листа или
кандидата заинтересовано за приказивање својих политичких
огласних порука у програму, а не постоје технички услови да се
њихови интереси задовоље у целости, јавни медијски сервис је
дужан да време намењено политичком оглашавању расподели на
подносиоце проглашених изборних листа или кандидате сразмерно њиховој исказаној заинтересованости и политичкој релевантности.
На начин приказивања садржаја политичке огласне поруке
примењују се одредбе прописа којима се уређује област телевизијског и радијског оглашавања.
За садржај, истинитост и тачност политичког оглашавања
одговоран је оглашивач, а за његову усклађеност са одредбама
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закона којим се уређује начин приказивања огласне поруке, одговоран је јавни медијски сервис.
Јавни медијски сервис је дужан да најмање пет дана узастопно у свом програму у периоду од 18.00 до 22.00 часа пре почетка
изборне кампање објави тарифе за политичко оглашавање.
Завршне одредбе
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса
током предизборне кампање („Службени гласник РС”, брoj 11/20).
Број 02-86/22-8
У Београду, 11. фебруара 2022. године
Председница Савета,
Оливера Зекић, с.р.
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На основу члана 52. став 1. тачка 1) и члана 88. став 2. тачка
9) и став 3. тачка 2), а у вези са чланом 90. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 – др. закон и
40/21), тач. III. и IV. Методологије за одређивање ценa помоћних
услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације („Службени гласник РС”, број 10/22)
и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије
(„Службени гласник РС”, број 52/05),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 179. редовној седници одржаној 3. фебруара 2022. године, донео је

ОД Л У КУ
о ценама помоћних услуга и ценама закупа резерве
снаге за системске услуге секундарне и терцијарне
регулације за 2022. годину
1) Одређују се цене помоћних услуга:
(1) За услугу регулације напона у термоелектранама и термоеелектранама – топланама у износу од 14.312,00 динара/Mvar
индуктивно и 15.585,00 динара/Mvar капацитивно.
(2) За услугу регулације напона у хидроелектранама у износу од 32.236,00 динара/Mvar индуктивно и 30.407,00 динара/Mvar
капацитивно.
(3) За услугу безнапонског покретања у месечном износу од
750.417,00 динара.
2) Услуга регулације напона обрачунава се месечно у износу
који одговара збиру производа расположивих реактивних снага, у
термоелектранама и термоеелектранама – топланама и у хидроелектранама, у индуктивном и капацитивном режиму, намењених
за пружање овe услугe и одговарајућих цена из тачке 1) подтач. (1)
и (2) ове одлуке.
3) За електрану која пружа услугу регулације напона која је
била у планираном застоју, месечни износ за услугу регулације напона обрачунат у складу са тачком 2) ове одлуке коригује се множењем са коефицијентом који одговара односу броја дана планираног застоја и укупног броја дана у месецу.
4) Одређују се цене закупа резерве снаге за системске услуге:
(1) секундарне регулације у износу од 1.041,00 динара/MW и
(2) терцијарне регулације у смеру повећања снаге у износу од
447,00 динара/MW.
5) Услуга закупа резерве снаге за системску услугу секундарне регулације обрачунава се месечно у износу који одговара збиру
производа опсега снаге намењене пружању овe услугe захтеванe
од стране оператора преносног система и цене из тачке 4) подтачка (1) ове одлуке, по сатима током месеца.
6) Услуга закупа резерве снаге за системску услугу терцијарне регулације у смеру повећања снаге обрачунава се месечно у износу који одговара збиру производа снаге намењене пружању ове

услуге захтеванe од стране оператора преносног система која је
намењена пружању услуге у смеру повећања снаге и цене из тачке
4) подтачка (2) ове одлуке, по сатима током месеца.
7) Месечни износ за услуге закупа резерве снаге секундарне и терцијарне регулације у смеру повећања снаге обрачунат у
складу са тач. 5) и 6) ове одлуке умањује се у сваком сату током
месеца за износ који одговара производу разлике захтеване снаге
од стране оператера преносног система и обезбеђене снаге у реалном времену за секундарну и терцијарну резерву и цена из тачке 4.
подтачка (1) односно подтачка (2) ове одлуке.
8) Услуга примарне регулације и услуга терцијарне регулације у смеру смањења снаге се не плаћају.
9) Цене из тач. 1) и 4) ове одлуке исказане су без ПДВ-а.
10) Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 826/2021-Д-02/2
У Београду, 3. фебруара 2022. године
Агенција за енергетику Републике Србије
По овлашћењу број 564/2020-Д-II
од 5. новембра 2020. године
Председавајућа седници, члан Савета,
Дејана Стефановић Костић, с.р.
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На основу одредаба чл. 6. и 9, а у вези са чланом 109. Закона
о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19,
11/21 – аутентично тумачење и 94/21), у поступку за одлучивање о
постојању повреде Закона о спречавању корупције против Слађана Стевића из Пожаревца, 27. децембра 2021. године,
Директор Агенције за спречавање корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да је Слађан Стевић, одборник Скупштине града Пожаревца, поступио супротно одредбама члана 40. и члана 42.
став 1. Закона о спречавању корупције, на тај начин што је током
вршења наведене јавне функције, привредно друштво „UG .UNITED ENGINEERING CO” д.о.о. Берање, у којем је он власник, као
понуђач, закључило више уговора о јавној набавци бр. 01-4332/2
од 25. септембра 2017. године, бр. 01-828/1 од 5. фебруара 2018.
године, бр. 01-661/1 од 30. јануара 2018. године, 01-860/1 од 12.
фебруара 2019. године, бр. 31/93-2019 од 29. јула 2019. године, бр.
01-8180/1 од 19. новембра 2019. године, бр. 01-865/1 од 5. фебруара 2020. године, са ЈКП „Водовод и канализација”, Пожаревац,
као наручиоцем, а да о сукобу интереса који је имао у наведеним
ситуацијама није писмено обавестио Агенцију за спречавање корупције.
II. Утврђује се да је Слађан Стевић, одборник Скупштине
града Пожаревца, поступио супротно одредби члана 51. став 1. Закона о спречавању корупције, јер није у року од 30 дана од дана
избора на наведену јавну функцију пренео своја управљачка права
у привредном друштву „UG .UNITED ENGINEERING CO” д.о.о.
Берање на правно или физичко лице, да их то лице, у своје име, а
за рачун јавног функционера, врши до престанка јавне функције,
па му се, на основу одредбе члана 82. став 2. Закона о спречавању
корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ
ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ.
III. Обавезује се Слађан Стевић да у року од 15 дана од дана
пријема овог решења пренесе своја управљачка права у привредном друштву „UG .UNITED ENGINEERING CO” д.о.о. Берање на
правно или физичко лице, да их оно, у своје име, а за рачун јавног
функционера, врши до престанка јавне функције и да о томе достави доказе Агенцији за спречавање корупције, као и да Агенцији
за привредне регистре поднесе захтев за упис забележбе о преносу
управљачких права у наведеном привредном друштву.
IV. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени на интернет презентацији Агенције за спречавање корупције и
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

11. фебруар 2022.
О б р а з л ож е њ е
Против Слађана Стевића, одборника Скупштине града Пожаревца, покренут је, по службеној дужности, поступак за одлучивање о постојању повреде одредбе члана 35. став 1. Закона о
Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр.
97/08, 53/10, 66/11 – УС, 67/13 – УС, 112/13 – аутентично тумачење, 8/15 – УС и 88/19), због тога што није, у законом прописаном
року пренео своја управљачка права у привредном друштву „UG
.UNITED ENGINEERING CO” д.о.о. Берање (у даљем тексту: Друштво). Поступак против именованог допуњен је за одлучивање о
постојању повреде одредаба члана 40. и члана 42. став 1. Закона
о спречавању корупције (у даљем тексту: Закон), због тога што је
Друштво, као понуђач, закључило више уговора о јавној набавци
са ЈКП „Водовод и канализација Пожаревац”, као наручиоцем, а
да о сукобу интереса који је имао у наведеним ситуацијама није
писмено обавестио Агенцију за борбу против корупције, која, у
складу са одредбом члана 111. став 1. Закона о спречавању корупције (у даљем тексту: Закон), наставља са радом као Агенција за
спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција).
Именовани се на обавештење о покретању поступка није
изјаснио, а сматра се да му је исто достављено 1. фебруара 2020.
године, истеком рока од 15 дана од 16. јануара 2020. године као
дана када је то писмено објављено на веб презентацији и огласној
табли Агенције, у складу са одредбама члана 78. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење). Именовани се на допуну обавештења о покретању поступка није изајснио, а иста му је достављена 19. октобра 2021. године, што је утврђено увидом у повратницу у списима
предмета.
Имајући у виду да је поступак против именованог покренут
по одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, а није
окончан до дана почетка примене Закона, исти ће бити окончан по
одредбама Закона, сагласно одредби члана 109. Закона.
Према одредби члана 51. став 1. Закона јавни функционер
који у време избора, постављења или именовања на јавну функцију има или који у току јавне функције стекне удео или акције у
привредном друштву, на основу којих има управљачка права, дужан је да у року од 30 дана од дана избора, постављења или именовања, односно стицања удела или акција, пренесе своја управљачка права у привредном друштву на правно или физичко лице,
да их то лице, у своје име, а за рачун јавног функционера, врши до
престанка јавне функције.
Према ставу 2. наведене законске одредбе, јавни функционер
је дужан да привредном друштву и Агенцији достави податке о
лицу на које је пренео управљачка права и доказе о преносу управљачких права који је регистровао у складу са законом којим се
уређује регистрација приврених субјеката, у року од 15 дана од
дана преноса.
Имајући у виду наведено, оцењено је да у конкретном случају постоји повреда одредбе члана 51. став 1. Закона, с обзиром
на то да је несумњиво утврђено да Слађан Стевић није у року од
30 дана од дана ступања на јавну функцију одборника Скупштине
града пренео своја управљачка права у Друштву, у којем је једини
власник.
У смислу члана 2. Закона, повезано лице је, поред осталих,
физичко или правно лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са јавним функционером.
Имајући у виду наведену законску одредбу, Друштво у односу на Слађана Стевића има својство повезаног лица, јер је именовани власник Друштва.
Одредбама члана 40. Закона прописано је да је јавни функционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе и да ствара и
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне
функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу
на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад
стицања било какве користи или погодности за себе или повезано
лице, да не сме да употреби, ради стицања користи или погодности за себе или другог или наношења штете другом, информације
до којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности.
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Према одредбама члана 41. Закона, сукоб интереса је ситуација у којој јавни функционер има приватни интерес који утиче,
може да утиче или изгледа као да утиче на обављање јавне функције, а приватни интерес је било каква корист или погодност за
јавног функционера или повезано лице.
Одредбом члана 42. став 1. Закона прописано је да је јавни
функционер дужан да, приликом ступања на дужност и током
вршења јавне функције, без одлагања, а најкасније у року од пет
дана, писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију
о сумњи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који
он или са њим повезано лице има.
Скупштина општине је у смислу одредаба члана 28. ст. 1.
и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14, 101/16 – др. закон и 47/18) највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом, који чине одборници, и који, у складу
са одредбама члана 32. став 1. тач. 2, 8, 9, 10. и 12. истог закона,
доноси буџет и завршни рачун општине, оснива јавна предузећа и
установе, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим
радом, именује и разрешава директоре јавних предузећа и установа чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу
са законом, бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.
Из наведених законских одредаба произилази да између одборника и директора јавних предузећа, постоји однос зависности,
због чега су ситуације у којима су током вршења јавне функције одборника Слађана Стевића, између Друштва, као понуђача и
Јавног предузећа, као наручиоца, закључени наведени уговори о
јавним набавкама, представљале сукоб интереса, јер је постојао
приватни интерес који је утицао, могао да утиче, а у сваком случају изгледа као да је утицао на Слађана Стевића током обављања
јавне функције одборника Скупштине града Пожаревца, на начин
који угрожава јавни интерес.
На тај начин Слађан Стевић је јавни интерес подредио приватном и јавну функцију искористио за стицање користи за повезано лице, чиме је истовремено угрозио поверење грађана у савесно
и одговорно вршење јавне функције, што је супротно одредбама
члана 40. Закона.
Именовани је био дужан да писмено обавести Агенцију о
сукобу интереса који је имао у наведеним ситуацијама, што није
учинио, што је утврђено провером службене евиденције Агенције,
на који начин је повредио одредбу члана 42. став 1. Закона.
Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи Слађану Стевићу, узета је у обзир чињеница да је повреда Закона утицала на углед и поверење грађана у јавног функционера и јавну
функцију коју врши, због чега је оцењено да је теже повредио Закон, као и чињеница да је Слађан Стевић на јавну функцију одборника Скупштине града Пожаревца изабран непосредно од грађана,
због чега му је изречена мера јавног објављивања одлуке о повреди закона, као једина одговарајућа мера у конкретном случају.
На основу наведеног, одлучено је као у ст. I. и II. диспозитива
овог решења применом одредаба члана 83. став 3. Закона и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) у вези са
чланом 7. Закона.
С обзиром на то да именовани и даље врши јавну функцију
одборника Скупштине града Пожаревца и да није пренео управљачка права у Друштву, што је дужан да учини сагласно одредби
члана 51. став 1. Закона, донета је одлука као у ставу III. диспозитива овог решења применом одредаба члана 136. став 1. и члана
141. став 3. Закона о општем управном поступку у вези са чланом
7. Закона.
Одлука као у ставу IV. диспозитива овог решења донета је
применом одредбе члана 85. Закона.
Број 014-020-00-0064/19-11
Директор,
Драган Сикимић, с.р.
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На основу одредаба чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично
тумачење и 94/21) у поступку за одлучивање о постојању повреде
Закона о спречавању корупције против Слободана Милића из Лучана, 21. децембра 2021. године,
Директор Агенције за спречавање корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да је Слободан Милић, члан Општинског већа
општине Лучани, поступио супротно одредбама члана 40. и члана
42. став 1. Закона о спречавању корупције, јер је за време вршења
наведене јавне функције општина Лучани његовој предузетничкој
радњи под називом „СЛОБОДАН МИЛИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ОТКУП И ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА АГРО МИЛИЋИ КОТРАЖА”, из буџета наведене општине уплатила средства
у укупном износу од 537.600,00 динара на име текућих поправки
и одржавања објеката који су били угрожени или оштећени услед
поплава насталих у току јуна 2019. године, а да о сукобу интереса
који је имао у наведеној ситуацији није писмено обавестио Агенцију за спречавање корупције.
II. Утврђује се да је Слободан Милић поступио супротно
одредби члана 45. став 1. Закона о спречавању корупције, јер није
у року од 15 дана од дана ступања на јавну функцију члана Општинског већа општине Лучани, обавестио Агенцију за спречавање корупције о томе да обавља предузетничку делатност под називом „СЛОБОДАН МИЛИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ОТКУП
И ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА АГРО МИЛИЋИ КОТРАЖА”, па
му се, на основу одредбе члана 82. став 1. Закона о спречавању
корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ.
III. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени на интернет страници Агенције за спречавање корупције и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Против Слободана Милића, члана Општинског већа општине
Лучани (у даљем тексту: Веће), покренут је, по службеној дужности, поступак за одлучивање о постојању повреде одредаба члана
40, и члана 42. став 1. и члана 45. став 1. Закона о спречавању корупције (у даљем тексту: Закон), јер је током вршења наведене јавне функције његовој предузетничкој радњи под називом „СЛОБОДАН МИЛИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ОТКУП И ПРЕРАДУ
ВОЋА И ПОВРЋА АГРО МИЛИЋИ КОТРАЖА” (у даљем тексту:
Предузетничка делатност), општина Лучани из буџета наведене
општине уплатила средства у укупном износу од 537.600,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у наведеној ситуацији није
писмено обавестио Агенцију за спречавање корупције (у даљем
тексту: Агенција) и због тога што није у року од 15 дана од дана
ступања на наведену јавну функцију обавестио Агенцију о томе да
обавља Предузетничку делатност.
Одредбама члана 40. Закона прописано је да је јавни функционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе и ствара и
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне
функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу
на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад
стицања било какве користи или погодности за себе или повезано
лице и не сме да употреби, ради стисања користи или погодности
себи или другом или наношења штете другом, информације до којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности.
У смислу члана 41. Закона, приватни интерес је било каква
корист или погодност за јавног функционера или повезано лице, а
сукоб интереса је ситуација у којој јавни функционер има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на
обављање јавне функције.
Одредбом члана 42. став 1. Закона прописана је обавеза јавног
функционера да приликом ступања на дужност и током вршења
јавне функције, у року од пет дана, писмено обавести непосредно
претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса
или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.

Одредбом члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и
47/18), прописано је да општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа
чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, док према одредбама члана 46. став 1. тач. 1, 2. и 3. наведеног закона, општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке
и акте које доноси скупштина општине, непосредно извршава и
стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине,
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године.
Имајући у виду наведено, оцењено је да је ситуација у којој
су током вршења јавне функције члана Већа Слободана Милића,
његовој предузетничкој радњи из буџета општине Лучани уплаћена средства у укупном износу од 537.600,00 динара представља
сукоб интереса, који чак и да није утицао, могао је да утиче на
његово поступање у вршењу јавне функције, зато што општинско
веће, чији је именовани члан, предлаже буџет из кога су исплаћена
наведена средства, чиме је именовани јавну функцију искористио
за стицање користи за себе и угрозио поверење грађана у савесно
и одговорно вршење јавне функције, што је супротно одредбама
члана 40. Закона.
Именовани је као јавни функционер, у конкретној ситуацији
био дужан да избегне сукоб интереса, а када су већ наведена средства уплаћена, био је дужан да о сукобу интереса који је у конкретној ситуацији имао писмено обавести Агенцију, што није учинио,
а што је утврђено провером службене евиденције Агенције. На тај
начин је повредио одредбу члана 42. став 1. Закона.
Поред тога, одредбом члана 45. став 1. Закона прописано је
да је јавни функционер који у тренутку ступања на јавну функцију
обавља други посао или делатност дужан да у року од 15 дана од
дана ступања на јавну функцију обавести Агенцију о обављању
тог посла или делатности.
Провером службене евиденције Агенције утврђено је да именовани није у року од 15 дана од дана ступања на јавну функцију
члана Већа обавестио Агенцију о томе да обавља Предузетничку
делатност, чиме је повредио одредбу члана 45. став 1. Закона.
Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у конкретном случају узета је у обзир чињеница да је Слободан Милић
извршио више повреда Закона и довео себе у ситуацију сукоба
интереса чије се последице не могу отклонити, због чега је оцењено да је именовани теже повредио Закон, па је оцењено да је мера
јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције, једина одговарајућа мера у конкретном случају којом се испуњава
сврха закона, због чега је одлучено као у ст. I. и II. диспозитива
овог решења применом одредаба члана 83. став 3. Закона и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) у вези са
чланом 7. Закона.
Одлука као у ставу III. диспозитива овог решења донета је
применом одредбе члана 85. Закона.
Број 014-020-00-0197/21-11
Директор,
Драган Сикимић, с.р.
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На основу одредаба чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупције
(„Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење и 94/21), у поступку за одлучивање о постојању повреде
Закона о спречавању корупције против Драгослава Јосиповића, 25.
октобра 2021. године,
Директор Агенције за спречавање корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да је Драгослав Јосиповић поступао супротно
одредби члана 40. став 1. Закона о спречавању корупције у вези са
одредбом члана 33. став 2. тачка 3. Закона о спорту, на тај начин
што је у периоду од 17. августа 2020. године, односно од 29. октобра 2020. године до 18. августа 2021. године, истовремено вршио

11. фебруар 2022.
јавну функцију одборника Скупштине општине Богатић и дужности законског заступника Општинског Фудбалског савеза Богатић
и Спортског савеза општине Богатић.
II. Утврђује се да је Драгослав Јосиповић поступио супротно одредбама члана 40. и члана 42. став 1. Закона о спречавању
корупције, јер је за време вршења јавне функције одборника Скупштине општине Богатић, наведена скупштина донела решење којим је Драгослав Јосиповић именован за председника Комисије
за спорт Скупштине општине Богатић и зато што су Општинском
Фудбалском савезу Богатић и Спортском савезу општине Богатић,
чији је именовани био заступник, из буџета општине Богатић одобрена новчана средства у укупном износу од 5.610.000,00 динара,
а да о сукобу интереса који је имао у наведеним ситуацијама није
писмено обавестио Агенцију за спречавање корупције, па му се,
на основу одредбе члана 82. став 2. Закона о спречавању корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ
ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ.
III. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени на интернет страници Агенције за спречавање корупције и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Против Драгослава Јосиповића, одборника Скупштине општине Богатић (у даљем тексту: СО Богатић), покренут је, по пријави, поступак за одлучивање о постојању повреде одредаба члана
40. став 1. Закона о спречавању корупције (у даљем тексту: Закон),
у вези са чланом 33. став 2. тачка 3. Закона о спорту, члана 40. и
члана 42. став 1. Закона, зато што уз наведену јавну функцију истовремено врши и дужности законског заступника Општинског Фудбалског савеза Богатић и Спортског савеза општине Богатић, и зато
што је за време вршења наведене јавне функције СО Богатић донела решење којим је именован за председника Комисије за спорт ове
скупштине и зато што су Општинском Фудбалском савезу Богатић
и Спортском савезу општине Богатић, чији је именовани заступник, из буџета општине Богатић одобрена новчана средства у укупном износу од 5.610.000,00 динара, а да о сукобу интереса који је
имао у наведеним ситуацијама није писмено обавестио Агенцију за
спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција).
Одредбом члана 40. став 1. Закона прописано је, поред осталог, да је функционер дужан да се придржава прописа који уређују
његова права и обавезе и да ствара и одржава поверење грађана у
савесно и одговорно вршење јавне функције.
Одредбом члана 33. ст. 1. и 2. тачка 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) прописано је да ради обављања
спортских активности и спортских делатности спортска организација може се основати као удружење или привредно друштво,
у складу са законом, и да чланови управе спортске организације,
укључујући и заступника и ликвидационог управника спортске
организације не могу бити лица која врше јавну функцију.
Имајући у виду наведене законске одредбе, закључено је да
је Драгослав Јосиповић истовременим вршењем јавне функције
одборника СО Богатић и дужности законског заступника Општинског Фудбалског савеза Богатић и Спортског савеза општине Богатић у периоду од 17. августа 2020. године, односно од 29. октобра 2020. године до 18. августа 2021. године, поступао супротно
одредби члана 40. став 1. Закона, у вези са одредбом члана 33. став
2. тачка 3. Закона о спорту.
У смислу члана 2. Закона повезано лице је, поред осталих,
правно лице које се према другим основама и околностима може
оправдано сматрати интересно повезаним са јавним функционером.
У конкретном случају, повезана лица са Драгославом Јосиповићем су Општински Фудбалски савез Богатић и Спортски савез
општине Богатић, у смислу наведених законских одредаба, с обзиром на то да је именовани био заступник ових спортских савеза.
Одредбама члана 40. Закона прописано је да је јавни функционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе и ствара и
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне
функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу
на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад
стицања било какве користи или погодности за себе или повезано
лице и не сме да употреби, ради стисања користи или погодности
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себи или другом или наношења штете другом, информације до којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности.
У смислу члана 41. Закона, приватни интерес је било каква
корист или погодност за јавног функционера или повезано лице, а
сукоб интереса је ситуација у којој јавни функционер има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на
обављање јавне функције.
Скупштина општине је у смислу одредаба члана 28. ст. 1.
и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом, који чине одборници, и који, у складу
са одредбама члана 32. тач. 2. и 12. истог закона, доноси буџет и
завршни рачун општине, бира и разрешава председника општине.
Одредбама члана 36. ст. 1. и 2. истог закона прописано је да Скупштина општине оснива стална радна тела за разматрање питања
из њене надлежности, која дају мишљења на предлоге прописа и
одлука које доноси скупштина општине и обављају и друге послове утврђене статутом општине.
Сагласно одредбама члана 44. став 1. тач. 1, 2. и 3. Закона
о локалној самоуправи, председник општине поред осталог, представља и заступа општину, предлаже начин решавања питања о
којима одлучује скупштина, наредбодавац је за извршење буџета.
У складу са одредбама члана 45. став 4. и члана 46. став 1. тач. 1. и
2. истог закона, председник општине је и председник општинског
већа које предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси
скупштина, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука
и других аката скупштине општине.
Из наведених законских одредаба произлази да између одборника СО Богатић, која доноси одлуку о буџету из кога су одобрена новчана средства Општинском Фудбалском савезу Богатић
и Спортском савезу општине Богатић и председника општине
у истој јединици локалне самоуправе постоји однос зависности,
због чега су одборник СО Богатић и председник исте општине повезана лица.
Имајући у виду наведено, оцењено је да је Драгослав Јосиповић довео себе у ситуацију сукоба интереса јер је СО Богатић,
чији је именовани одборник, донела решење којим је именован за
председника Комисије за спорт, односно јер су за време његовог
вршења јавне функције одборника исте скупштине, Општинском
Фудбалском савезу Богатић и Спортском савезу општине Богатић,
чији је именовани био заступник, из буџета исте општине одобрена новчана средства у укупном износу од 5.610.000,00 динара, чиме је јавни интерес подредио приватном и јавну функцију
искористио за стицање користи за повезана лица и на тај начин
угрозио поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне
функције, што је супротно одредбама члана 40. Закона.
Именовани је као јавни функционер, у конкретним ситуацијама био дужан да избегне сукоб интереса, а када је именован за
председника Комисије за спорт, односно када су одобрена наведена
новчана средства, био је дужан да о сукобу интереса који је у конкретним ситуацијама имао писмено обавести Агенцију, што није
учинио, а што је утврђено провером службене евиденције Агенције. На тај начин је повредио одредбу члана 42. став 1. Закона.
Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у конкретном случају узете су у обзир чињенице да је Драгослав Јосиповић престао са обављањем дужности законског заступника
наведених спортских савеза, да је током вршења јавне функције
одборника СО Богатић, на коју је изабран непосредно од грађана, извршио више повреда Закона и довео себе у сукоб интереса
чије се последице не могу отклонити, због чега је оцењено да је
именовани теже повредио Закон, па је закључено да је мера јавног
објављивања одлуке о повреди Закона једина одговарајућа мера
у конкретном случају којом се испуњава сврха закона, због чега
је одлучено као у ст. I. и II. диспозитива овог решења применом
одредаба члана 83. став 3. Закона и члана 136. став 1. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење) у вези са чланом 7. Закона.
Одлука као у ставу III. диспозитива овог решења донета је
применом одредбе члана 85. Закона.
Број 014-07-00-0253/21-11
Директор,
Драган Сикимић, с.р.
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На основу члана 21. Правила за спровођење допунских избора за чланове Скупштине Стоматолошке коморе Србије,
Централна изборна комисија на електронској седници одржаној 2. фебруара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о одређивању бирачких места за допунске изборе делегата Скупштине СКС расписане за 8. март 2022. године
Члан 1.
За Огранак за западну и централну Србију одређују се следећа бирачка места за избор делегата:
Број бирачког места
Адреса
K1 Браничевски округ
ДЗ Пожаревац, Јована Шербановића бр. 10–12
приватни
K6 Поморавски округ
Поморавски управни округ, Јагодина, Кнегиње Милице 80а, велика сала у приземљу
приватни
Члан 2.
За Огранак за АП Војводину одређују се следећа бирачка места за избор делегата:
Број бирачког места
Адреса
В2 Средњебанатски округ
Специјалистичка поликлиника, Народне омладине бр. 4, Зрењанин
државни сектор
В3 Севернобанатски округ
Служба за стоматолошку здравствену заштиту Танчић Михаља 2а, Сента
приватни
В5 Западнобачки округ
ДЗ „Др Ђорђе Лазић”, Сомбор, Кнеза Милоша бр. 5
државни сектор
Члан 3.
За Огранак за југоисточну Србију и К и М одређују се следећа бирачка места за избор делегата:
Број бирачког места
Адреса
Н2 Јабланички округ приватни ДЗ Лесковац, Светозара Марковића 116
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 53/5-40
У Београду, 2. фебруара 2022. године
Председник ЦИК-а,
др Андреј Митровић, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13,
108/13, 4/14, 79/14, 5/15, 65/16, 8/17, 18/18, 62/18, 95/18 и 4/19) и чланомн 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01,
73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12,
119/12, 8/13, 47/13, 4/14 , 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16, 7/17, 18/18, 30/18 и 4/19),
„Mercata VT” д.o.o. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина које важе од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Малопродајна цена
(у динарима)
по јединици мере

Редни
број

Увозник

Марка дуванске прерађевине

Врста дуванске
прерађевине

Јединица мере

1.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

My Father LE BIJOU 1922 – Petit Robusto 4 ½ x 50

цигаре

1 ком.

900,00

2.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

My Father No.1 – Robusto 5 ¼ x 52

цигаре

1 ком.

1.300,00

3.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

My Father No.3 – Cremas 6 x 49

цигаре

1 ком.

1.500,00

4.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

TATTOO Bonito 6 ⅛ x 52

цигаре

1 ком.

600,00

5.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Tatuaje Black Petit Robusto 4 x 50

цигаре

1 ком.

1.100,00

6.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Saga Blend No 7 PERFECTO

цигаре

1 ком.

900,00

7.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Saga Short Tales Tomo II

цигаре

1 ком.

1000,00

8.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Saga Short Tales Tomo VI

цигаре

1 ком.

1.100,00

9.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Saga Solaz CHURCHILL

цигаре

1 ком.

1.000,00

10.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

HANDELSGOLD Apple

цигарилоси

1 ком.

80,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,
Саша Глушац, с.р.

11. фебруар 2022.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13,
108/13, 4/14, 79/14, 5/15, 67/5/16 – усклађени износи, 65/16, 8/17, 18/18, 62/18, 95/18 и 4/19) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11,
6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16, 7/17, 18/18, 30/18 и 4/19),
„Mercata VT” д.o.o. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина које важе од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Редни
број

Врста дуванске
прерађевине

Малопродајна цена
(у динарима)
по јединици мере

Увозник

Марка дуванског прерађевине

1.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

MIZO LEMON

резани дуван

1 kg

2.000,00

2.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Mizo Apricot

резани дуван

1 kg

2.000,00

Јединица мере

3.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

MIZO GRAPES

резани дуван

1 kg

2.000,00

4.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

MIZO WATER MELON

резани дуван

1 kg

2.000,00

5.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Nakhla Mizo Bluberry

резани дуван

1 kg

2.000,00

6.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Nakhla Mix Shisha On The Beach

резани дуван

1 kg

2.000,00

7.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Nakhla Mix Flames

резани дуван

1 kg

2.000,00

8.

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Nakhla Mix Ice Grape Mint

резани дуван

1 kg

2.000,00

MERCATA VT д.о.о. Нови Сад

Nakhla Mix ICE Lemon/Mint

резани дуван

1 kg

2.000,00

9.

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,
Саша Глушац, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13,108/13,
4/14, 79/14, 5/15, 67/5/16 – усклађени изнoси, 65/16, 8/17, 18/18, 62/18, 95/18 и 4/19) и Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр.
22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12,
93/12, 119/12, 8/13, 47/13, 4/14 , 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16, 7/17, 18/18, 30/18 и 4/19),
„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина које важе од наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Рeдни
број

Увозник

Марка дуванске прерађевине

Врста дуванске
прерађевине

Јединица
мере

Малопродајна цена
(у динарима)
по јединици мере

1.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Enclave Robusto

цигара

1 ком.

1.000,00

2.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Enclave Toro

цигара

1 ком.

1.050,00

3.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Enclave Figurado

цигара

1 ком.

1.100,00

4.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Enclave Broadleaf Toro

цигара

1 ком.

1.200,00

5.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Enclave Broadleaf Churchill

цигара

1 ком.

1.250,00

6.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

New World Puro Especial Short Churchill

цигара

1 ком.

1.100,00

7.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

New World Puro Especial Toro

цигара

1 ком.

1.150,00

8.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

New World Cameroon Gordo

цигара

1 ком.

1.150,00

9.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

New World Cameroon Short Robusto

цигара

1 ком.

950,00

10.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

New World Cameroon Toro

цигара

1 ком.

1.000,00

11.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

New World Cameroon Torpedo

цигара

1 ком.

1.000,00

12.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

San Lotano Requiem Maduro Gran Toro

цигара

1 ком.

1.200,00

13.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

San Lotano Requiem Connecticut Torpedo

цигара

1 ком.

1.000,00

14.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

San Lotano Requiem Connecticut Gran Toro

цигара

1 ком.

1.100,00

15.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

San Lotano The Bull Toro

цигара

1 ком.

1.350,00

16.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

San Lotano The Bull Gordo

цигара

1 ком.

1.400,00

17.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Last Call Maduro Flaquitas

цигара

1 ком.

1.000,00

18.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Last Call Maduro Pequenas

цигара

1 ком.

950,00

19.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Dias de Gloria Short Churchill

цигара

1 ком.

1.300,00

20.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Dias de Gloria Gordo

цигара

1 ком.

1.350,00

21.

„ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Dias de Gloria Toro

цигара

1 ком.

1.350,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,
Саша Омић, с.р.
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На основу члана 68. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19)
и чланом 40ђ. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др.
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15,
5/16, 108/16 и 7/17),
„Dinamic Tobacco” д.o.o. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе од наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Ред.
бр.

Увозник

Врста дуванске прерађевине

Марка дуванске прерађевине

Јединица
мере

Малопродајна цена
(у динарима)
по јед. мере

1.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

Mac Baren Halfzware Shag

1 kg

14.000,00

2.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

Mac Baren Zware Shag

1 kg

14.000,00

3.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

Mac Baren Virginia Blend

1 kg

14.000,00

4.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

Mac Baren American Blend

1 kg

14.000,00

5.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

Mac Baren Original Choice

1 kg

14.000,00

6.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

Mac Baren Cherry Choice

1 kg

14.000,00

7.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

Mac Baren Vanilla Choice

1 kg

14.000,00

8.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

MAC BAREN CAFE CHIOCE

1 kg

14.000,00

9.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

MAC BAREN APPLE CHOICE

1 kg

14.000,00

10.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

MAC BAREN EXOTIC CHOICE

1 kg

14.000,00

11.

Dinamic Tobacco д.о.о.

резани дуван

MAC BAREN GUARANA CHOICE

1 kg

14.000,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,
Миодраг Ристић, с.р

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПЕЋИНЦИ
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На основу члана 24. став 3. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и
члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Пећинци („Службени
лист општине Срема”, број 6/19),
Скупштина општине Пећинци на седници одржаној 1. фебруара 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног предузећа
„Сава”, Пећинци
1. Жељко Милићевић, дипл. инжењер машинства из Доњег
Товарника, именује се за директора Јавног комуналног предузећа
„Сава”, Пећинци, на период од четири године.
2. Именовани из тачке 1. овог решења, заснива радни однос
на одређено време и исти је дужан да ступи на рад у року од осам
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном листу општине Срема”.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине
Срема”.
5. Ово решење са образложењем доставити именованом и
објавити на званичној интернет презентацији општине Пећинци.
О б р а з л ож е њ е
Скупштина општине Пећинци је, на седници одржаној 23.
новембра 2021. године, у складу са чланом 38. став 2. Закона о јавним предузећима, донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
именовања директора Јавних предузећа број 111-1/2021-I, чији је
оснивач општина Пећинци, као и текст Огласа о јавном конкурсу
који је саставни део наведене одлуке. Текст конкурса је у складу
са чланом 39. у законском року објављен у „Службеном гласнику

РС”, број 112 од 26. новембра 2021. године и у дневним новинама „Дневник”, „Службеном листу општине Срема”, број 42 од 23.
новембра 2021. године, као и на званичној интернет презентацији
општине Пећинци.
Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа
спровела је Комисија за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Пећници, именована Решењем Скупштине општине број 02-33/2020-I, које је објављено у „Службеном листу општине Срема”, број 14 од 1. јуна 2020. године.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала, да је на јавни конкурс за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Сава”, Пећинци, поднета
једна пријава, а која је благовремена, разумљива и потпуна са приложеним свим потребним доказима.
На основу увида у доказе о испуњености услова за именовање директора, приложених уз пријаву кандидата, а полазећи од
обавезе Комисије утврђене чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела изборни поступак провером и оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, по
поступку и на начин како је уређено Одлуком о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Пећинци.
Комисија је на седници одржаној 11. јануара 2021. године,
донела Закључак о утврђивању Ранг-листе кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Сава”, Пећинци.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници
одржаној 11. јануара 2021. године утврдила и Листу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Сава”, Пећинци, а коју
чини само Милићевић Жељко из Доњег Товарника, и заједно са
Записником о изборном поступку доставила Комисији за кадровска и административна питања и радне односе ради припреме предлога акта о именовању директора јавног предузећа.
Комисија за именовање директора јавних предузећа је у
складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима утврдила предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сава”, Пећинци и доставила Комисији за кадровска и

11. фебруар 2022.
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административна питања и радне односе ради припреме предлога
акта о именовању директора јавног предузећа.
Чланом 41. став 3. Закона о Јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 88/19), прописано је да орган који
је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и
предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата са
листе, а уколико не именује предложеног кандидата или другог
кандидата са листе, у складу са чланом 44. спроводи се нови јавни
конкурс на начин и по поступку прописаном Законом о јавним
предузећима.
Решење о именовању директора коначно је.
Број 112-5/2022-I
У Београду, 1. фебруара 2022. године
Скупштина општине Пећинци
Председник,
Дубравка Ковачевић Суботички, с.р.

ВРЊАЧКА БАЊА
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Скупштина општине Врњачка Бања на 11. седници, одржаној 28. јануара 2022. године, на основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 24. став 3, чл. 41. и 42.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16
и 88/19) и члана 40. тачка 13. Статута општине Врњачка Бања
(„Службени лист општине Врњачка Бања”, број 1/21 – пречишћен
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног предузећа
„Бањско зеленило и чистоћа”, Врњачка Бања
1. Именује се Момчило Крстић, мастер економиста за директора Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа”,
Врњачка Бања, на период од четири године.
2. Именовано лице је дужно да ступи на рад у року од осам
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу општине Врњачка Бања”. Решење са
образложењем објављује се на интернет страни општине Врњачка
Бања www.vrnjackabanja.gov.rs.
О б р а з л ож е њ е
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, којом је прописана
надлежност Скупштине општине у погледу именовања директора
јавних предузећа, која надлежност је садржана и у члану 40. тачка
13. Статута општине. Одредбом члана 24. став 2. Закона о јавним
предузећима, је регулисано да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом, на период од четири године, на основу спроведеног јавног
конкурса. Одредбама чл. 41. и 41. Закона о јавним предузећима,
регулисан је поступак за именовање директора.
На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина општине Врњачка Бања донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Бањско
зеленило и чистоћа”, Врњачка Бања („Службени лист општине
Врњачка Бања”, број 53/21) и расписала Јавни конкурс број 020149/21 од 19. новембра 2021. године, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 113 од 30. новембра 2021. године, дневним
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новинама „Политика” од 30. новембра 2021. године и на интернет
страни општине Врњачка Бања.
Одлуком о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа”,
Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања”, број
53/21), у члана 9. ставу 3. прописано је да се у изборном поступку
за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања, примењује Уредба о мерилима за именовање
директора јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
Овом уредбом су ближе су прописана мерила у изборном поступку
за именовање директора јавних предузећа, као и начин оцењивања
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата који испуњавају услове за именовање и чије пријаве су благовремене и потпуне.
Решењем Скупштине општине Врњачка Бања број 020163/21 од 4. децембра 2021. године, именована је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Врњачка Бања.
На основу Закона о јавним предузећима, Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Бањско зеленило и чистоћа”, Врњачка Бања, Комисија
за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Врњачка Бања, је спровела јавни конкурс. На
основу приложене документације, а поступајући по члана 40. Закона о јавни предузећима, Комисија је на седници од 18. јануара
2022. године извршила преглед пријава по расписаном конкурсу
и саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак, којом приликом је констатовано да је пристигла једна
пријава од стране Момчила Крстића из Штулца, Врњачка Бања,
да је иста благовремена и да су приложени сви потребни докази,
односно да је пријава потпуна и да кандидат испуњава услове из
јавног конкурса, па је достављено обавештење кандидату о отпочињању изборног поступка.
Комисија је на седници одржаној 26. јануара 2022. години, поступајући по Уредби у погледу начина оцењивања стручне
оспособљености знања и вештина кандидата, сачинила Записник
о изборном поступку и утврдила Ранг-листу кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима. Из наведеног записника и
утврђене Ранг-листе се види да је Комисија утврдила да је документација коју је поднео кандидат за директора ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа”, Врњачка Бања, Момчило Крстић, поднета у свему
сагласно јавном конкурсу, те да иста испуњава услове за бодовање
по наведеној Уредби, па је Комисија усменом и писаном провером
кандидата уврстила на Ранг-листу са просечном оценом 2,85.
Дана 26. јануара 2022. године, под бројем 111-59/21, Комисија за именовања, доставила је Одсеку за привреду и друштвене
делатности, Записник о изборном поступку и утврђену Ранг-листу кандидата за именовање директора јавног предузећа од 26. јануара 2022. године. Општинска управа је на основу достављене
документације сачинила предлог решења о именовању директора
и заједно са Ранг-листом за именовање доставила Скупштини општине Врњачка Бања на одлучивање.
На основу достављане Ранг-листе кандидата, Записника о
изборном поступку и Предлога решења о именовању, Скупштини
општине Врњачка Бања је за директора Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа”, Врњачка Бања именовала Момчила Крстића, мастер економисту из Штулца, Врњачка Бања.
У тачки 2. диспозитива овог решења Скупштина општине Врњачка Бања је одлучила у складу са чланом 43. став 1. у тачки 3. у
складу са чланом 41. став 4, а у тачки 4. у складу са чланом 42. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19).
Упутство о правном средству: Против овог решења може се
поднети тужба Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана
пријема решења.
Број 020-9/22
У Врњачкој Бањи, 28. јануара 2022. године
Скупштина општине Врњачка Бања
Председник,
Иван Радовић, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 24. став 3. чл. 41. и
42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 19. Статута општине Лепосавић, члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Лепосавић и образовању
Привременог органа општине Лепосавић 05 број 02-7708/13 од
10. септембра 2013. године („Службени гласник РС”, број 80/13),
Решења о именовању председника и чланова Привременог органа
општине Лепосавић 05 број 119-7712/13 од 10. септембра 2013. године („Службени гласник РС”, број 80/13), Решења о разрешењу
и именовању председника и чланова Привременог органа општине Лепосавић 24 број 119-10241/15-1 од 6. октобра 2015. године
(„Службени гласник РС”, број 84/15), Решења о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Лепосавић 24 број
119-1832/20 од 27. фебруара 2020. године („Службени гласник
РС”, број 17/20), Решења о разрешењу члана Привременог органа
општине Лепосавић 24 број 119-6811/21 од 23. јула 2021. године
(„Службени гласник РС”, број 74/21), Решења о именовању члана
Привременог органа општине Лепосавић 24 број 119-7098/21 од
29. јула 2021. године („Службени гласник РС”, број 77/21), члана
24. Пословника о раду Привременог органа општине Лепосавић
(„Службени гласник општине Лепосавић”, број 5/13),
Привремени орган општине Лепосавић, на седници одржаној
1. фебруара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈКП „24. новембар” ПО
Лепосавић
I
Именује се Драган Бараћ за директора ЈКП „24. новембар”
ПО Лепосавић, на период од четири године.
II
Именовани кандидат je дужан да ступи на функцију у року од
осам дана од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Ово решење је коначно.

III

IV
Решење о именовању, са образложењем, објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном гласнику општине
Лепосавић” и на интернет страници општине Лепосавић.
О б р а з л ож е њ е :
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану
32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, којим је прописано да
је за именовање директора јавних предузећа надлежна Скупштина
општине, односно Привремени орган општине Лепосавић. Статутом општине Лепосавић прописано је да Скупштина општине
(Привремени орган општине Лепосавић) именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
већински власник општина Лепосавић. Одредбом члана 24. став
3. Закона о јавним предузећима, регулисано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује

орган одређен Статутом јединице локалне самоуправе, на период
од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Сагласно одредби члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима, Привремени орган општине Лепосавић донео је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „24. новембар” ПО
Лепосавић број 111-4 од 26. новембра 2021. године и Јавни конкурс
је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 125 од 17. децембра
2021. године, дневном листу „Блиц”, број 8915 од 22. децембра
2021. године као и на интернет страници општине Лепосавић.
Јавни конкурс био је отворен 30 дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Привремени орган општине Лепосавић је на основу члана
31. став 2. тачка 3. и члана 34. Закона о јавним предузећима, донео
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка за избор
директора ЈКП „24. новембар” ПО Лепосавић број 013-35 од 30.
новембра 2021. године.
По истеку рока за подношење пријава, Комисија је утврдила
да је на Јавни конкурс за избор директора ЈКП „24. новембар” ПО
Лепосавић благовремено пристигла једна пријава. Увидом у приспелу документацију и приложене доказе о испуњености услова
предвиђених Јавним конкурсом, а поступајући у складу са чланом
40. Закона о јавним предузећима, Комисија је саставила списак
кандидата чије су пријаве потпуне и разумљиве, међу којима се
спроводи изборни поступак а на којем се налази једини пријављени кандидат који је писаним путем обавештен о томе када почиње
изборни поступак.
Комисија је на седници одржаној 28. јануара 2022. године, поступајући по Уредби о мерилима за именовање директора
јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) у погледу
начина оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата, извршила проверу кандидата, сачинила Записник и
утврдила Ранг-листу кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима. У току изборног поступка Комисија је утврдила
да је документација коју је поднео кандидат поднета у свему сагласно јавном конкурсу, те да иста испуњава услове за бодовање
по наведеној уредби, па је Комисија усменом и писаном провером
кандидата уврстила на Ранг-листу:
1. Драган Бараћ, просечна оцена 2,75.
Комисија је доставила Привременом органу општине Лепосавић Записнике о спроведеном изборном поступку за именовање
директора ЈКП „24. новембар” ПО Лепосавић, утврђену Ранг-листу кандидата, као и Предлог решења о именовању директора ЈКП
„24. новембар” ПО Лепосавић.
На основу достављене Ранг-листе кандидата, Записника о изборном поступку и Предлога решења о именовању, Привремени
орган општине Лепосавић именовао је Драгана Бараћа за директора ЈКП „24. новембар” ПО Лепосавић.
У тачки 2. диспозитива овог решења Привремени орган општине Лепосавић одлучио је у складу са чланом 43. став 1. у тачки
3. диспозитива у складу са чланом 41. став 4. у тачки 4. диспозитива у складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
Упутство о правном средству: Против овог решења се не
може изјавити жалба, али се може покренути управни спор у року
од 30 дана од дана пријема Решења.
Број 02-2
У Лепосавићу, 1. фебруара 2022. године
Привремени орган општине Лепосавић
Председник,
Зоран Тодић, с.р.

11. фебруар 2022.

Број 18

ХРАМ СВЕТОГ
САВЕ
Приредили Владимир Рогановић
и Милеса Стефановић-Бановић

саиздаваштво са Храмом
Светог Саве, 23,5 х 29,5 цм,
240 страна, тврди повез,
ћирилица

Књига-албум посвећена Храму Светог Саве коју су приредили др Владимир Рогановић и др Милеса СтефаСтефа
новић-Бановић позива на упознавање са јединственим спомеником архитектуре и уметности нашег време
времена. Просветитељски карактер монографије омогућава њеном читаоцу да се упозна са читавим слојем не само
српске већ и целе савремене православне културе. Изванредно представљена фотографска грађа настала у
различитим етапама изградње Храма, чини читаоца саучесником у историји Храма Светог Саве у Београду:
симбола препорођеног Православља широм света.
Из Рецензије академика Зураба Церателија, председника Руске академије уметности
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ВЕЧНА ИГРА.
УТАКМИЦА КОЈА ТРАЈЕ.
ПОРЕДАК И СЛОБОДА.

2.310,00
РСД

ЗБОРНИК - Разговори
конзервативаца и либертаријанаца
приредили Александар Новаковић и Душан Достанић
прво издање, 2020.

Да ли у корену сваког конзервативизма почива
либертаријанизам или се либертаријанизам у фундаменталном
смислу мора свести на конзервативизам? Да ли је право
располагања собом, својим телом и приватном својином
апсолутно право које сваки цивилизовани поредак мора
да штити? Постоје ли други обзири – попут заједништва,
традиције, религије – који надилазе скучену перспективу
модерног човека? Укратко, да ли је слобода теоријски старија
од поретка, или само конкретно реализовани поредак, са
својим вредностима, институцијама и хијерархијама, може бити
основ њене материјализације, њеног остварења? Најзад, како се
различити одговори на ова питања могу одразити на проблеме
попут имиграције, екологије, мултикултурализма, родне
равноправности, слабљења суверенитета националних држава?
У овој књизи о томе говоре најистакнутији представници
конзервативне и либертаријанске интелектуалне традиције.
Аутори текстова:
Ајн Ранд, Александар Гауланд, Ален де Беноа, Андре Ф. Лихтшлаг, Армин Молер, Бери Голдвотер, Дирдри Ненсен Маклоски,
Ханс Херман Хопе, Еберхард Штрауб, Едвард Фејзер, Ентони Данијелс, Ерик Ленерт, Ерик Ритер фон Кинелт Ледин, Френк С.
Мејер, Фридрих Аугуст фон Хајек, Фридрих Ромиг, Гец Кубичек, Герд-Клаус Калтенбрунер, Јерг Гвидо Хилзман, Карл Шмит,
Лео Брент Бозел Млађи, Левелин Х. Роквел Млађи, Лудвиг фон Мизес, Мајкл Оукшот, Мари Ротбард, Ралф Реико, Расел Кирк,
Ричард М. Вивер, Роџер Скрутон и Волтер Блок.
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